
مع��اون بهبود تولی��دات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: میزان اشتغالزایی 
اس��تان ای��ن  پ��روری   آب��زی 
85 درصد افزایش داشته است. 
امیرحس��ین افیونی با اشاره به 

فعالیت های انجام گرفته به منظور بهبود تولیدات دامی در این استان، 
به میزان اشتغالزایی حوزه آبزی پروری ... 

مدی��ر زراع��ت اداره کل جه��اد 
کشاورزي چهارمحال و بختیاري 
گفت: پیش بیني مي شود در سال 
زراعي جاري 135 هزار تن گندم 
از سطح مزارع این استان برداشت 
اظهار  میرزایي  ش��ود. مس��عود 

داشت: سال گذشته 147 هزار تن گندم از ...

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی:

اشتغالزایی در آبزی پروری اصفهان 
85 درصد افزایش یافت

امسال؛
برداشت 135 هزار تن گندم

از مزارع چهارمحال و بختياري

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سرلشكر فیروز آبادي:
آمریكایي ها از ذخایر استراتژیك
 انقالب اسالمي ایران نگرانند
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 شهرستان   صفحه4 

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از معلمان کشور:

به طور قطع حركت بيداري
تا قلب اروپا پيش خواهد رفت

صفحه 2

رئیس ش��وراي اس��امي شهر 
اصفه��ان ب��ا تأکید ب��ر این که 
افزای��ش 50 درصدی حق بیمه 
ساختمانی منطقی نیست، گفت: 
افزایش تعرفه بیمه س��اختمان 
عاوه بر کاهش ساخت و ساز، 

نارضایتي مردم را نیز به دنبال داشته است...

حاج رسولیها:
افزایش تعرفه بيمه ساختمانی 

منطقی نيست

شهرستان   صفحه 4

خبر خوش وزیردادگستری؛
آزادي شماري از زندانيان دیه
در سال 90

بام ایران
ميزبان جشنواره 

فاطمه)س(، کوثر هستی
مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال 
 و بختی��اری از برگ��زاری هش��تمین جش��نواره

ادبی - تجسمی »فاطمه)س(، کوثر هستی« در خرداد 
ماه امسال در شهرکرد خبر داد. حسین گنجی افزود: 
پس از پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره، بیش 
از 800 اثر به دبیرخانه ارس��ال شده که از این تعداد 
400 اث��ر در بخش ادب��ی و 400 اثر نیز در بخش 
تجسمی ارسال ش��ده که پس از بررسی و داوری 
هیأت داوران، آثار منتخب در آیین اختتامیه معرفی 
شده و مورد تقدیر قرار می گیرند. وی ادامه داد: این 
جشنواره با موضوعات ویژگی های شخصیت واالی 
حضرت فاطمه زهرا)س(، مقام و منزلت مادر، نقش 
و جایگاه زن، ایثار و مقاومت زن، مشارکت اجتماعی 
و تحکیم خانواده و موضوعات آزاد برگزار می شود. 
گنجی تأکید بر ارزش های هنر متعالی انقاب اسامی 
را از اهداف این جشنواره عنوان کرد و اظهار داشت: 
معرفی ش��خصیت واالی حض��رت فاطمه)س(، 
ایجاد بستر مناسب برای بروز خاقیت های هنری 
و انتقال پیام هنرمندان، ارج نهادن به هنر معنوی و 
دینی، معرفی و تعالی ارزش های واالی هنر ایرانی 
و اس��امی، معرفی آخرین دستاوردهای ادبیات و 
هنرهای تجس��می هنرمندان و شناسایی هنرمندان 
 معاص��ر فع��ال، از دیگر اه��داف این جش��نواره

است.نمایش��گاه نیز برای مرحله دوم داوری انجام 
 شده  و در نهایت آثار برتر در مراسم اختتامیه معرفی

م��ی ش��وند. وی از برگزاری نمایش��گاهی از آثار 
تجس��می ارسال شده به این جش��نواره خبر داد و 
گفت: از آثاری که در بخش تجسمی و در مرحله 
اول م��ورد تأیید هیأت داوران قرار گرفته باش��ند، 
نمایش��گاهی به مدت یک هفته برگزار شده و در 
همین نمایشگاه نیز برای مرحله دوم داوری انجام 
ش��ده و د ر نهای��ت آثار برتر در مراس��م اختتامیه 
معرفی می ش��وند. گنجی خاطرنش��ان کرد: آیین 
 افتتاحیه جشنواره 28 اردیبهشت امسال در مجتمع

فرهنگی – هنری غدیر شهرکرد برگزار می شود.
 شهرستان    صفحه4

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد امور مربوط به 
1 – خدمات – راهبری ماشین های اداری )ماشین نویسی( – علف چینی و نگهداشت فضای سبز 

2-  امور اجرایی سوختگیری هواپیمایی
3-  ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای استیجاری 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به پیمانكار واجد الشرایط )ترجیحاً آشنا به صنعت نفت( واگذار 
نماید، عالقمندان به شرکت در مناقصه می توانند برابر فرایند ذیل اقدام الزم معمول نمایند.

الف: درخواست کتبی شرکت در مناقصه و معرفی نماینده جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه از درج مرحله دوم 
آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری 90/2/22

آدرس: شهرکرد کیلومتر 5 جاده شهرکرد- اصفهان، صندوق پستی 347
ب: تحویل پاکات ثالثه از طرف مناقصه گران تا پایان وقت اداری مورخ 90/3/5

شامل پاکات الف – سپرده شرکت در مناقصه ب- اسناد و مدارک مناقصه ج- اعالم قیمت پیشنهادی به دبیرخانه 
شرکت 

سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 62/000/000 ریال وجه نقد به حساب سیبای شماره 412007610009 نزد 
بانک ملی شعبه شرکت نفت شهرکرد واریز و فیش مربوطه به امور مالی منطقه تحویل و رسید دریافت دارند و یا 

ارایه ضمانتنامه بانكی.
ج: مدارک مورد نیاز 

1 – ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه 
2-  ارائه تصویر اساسنامه شرکت 

3-  سوابق و مدارک تحصیلی اعضاء و هیأت مدیره 
4-  سوابق تجربی پیمانكاران در 5 سال گذشته 

5-  ارائه تأیید صالحیت از ادارات کار یا رتبه از معاونت برنامه ریزی استانداری 
6-  ارائه فهرست امكانات فنی – عملیاتی و اقتصادی 

7-  ارائه سوابق شناسایی خطرات و لیست تجهیزات ایمنی مرتبط با HSE حداقل در 2 پروژه گذشته 
•  ضمناً تاریخ جلسه بازگشایی پاکات روز 90/3/8 ساعت 9:30 می باشد که از شرکت کنندگان دعوت به عمل 

می آید در جلسه حضور به هم رسانند.
در صورت بروز هرگونه ابهام با شماره تلفن 3338184 مهندسی منطقه تماس حاصل نمایند.

ضمناً آگهی فوق در سایت http://chaharmahal.niopdc.ir قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه چهارمحال و بختياری 

آگهی مناقصه عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )یك مرحله ای(

منطقه چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم

بر حاشيه برگ شقايق بنويسيد
گل تاب فشار در و ديوار ندارد

شهادت جانسوز بي بي دو عالم، بانوي بزرگ اسالم،

 حضرت صديقه فاطمه )س( تسلیت باد.

روابط عمومي و امور بين الملل شركت پااليش نفت اصفهان

دلهايمان را به نواي ملكوتي حق مي دهيم 
و در سوگ عزيز پيغمبر مي گرييم.

شهادت دخت دو عالم،  حضرت زهرا تسلیت باد.

روابط عمومي بانك ملي ايران

اداره امور شعب استان اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نماجهان نما

راه دشوار آمريكا
در بازگشت به آمريكاي التين

جهان نما

کاه��ش ق��درت اثرگ��ذاري آمری��کا در 
آمری��کاي التین که دالی��ل آن به تجارب 
تاریخي مردم این منطقه از حضور آمریکا 
 و ظه��ور جنبش ه��اي ضدآمریکایي باز
مي گردد، آینده ایاالت متحده در این منطقه 
را در هاله��اي از ابهام فرو برده اس��ت. در 
حالي که طي چند س��ال اخیر آمریکا توان 
تسلط و تأثیرگذاري خود را در کشورهاي 
آمریکاي التین از دس��ت داده اس��ت، این 
کش��ور تاش مي کند با برقراري ارتباط 
بیشتر توان از دست یافته خود را باز یافته 
و نبض تحوالت منطقه را در اختیار بگیرد. 
کشورهاي آمریکاي التین روزگاري حیاط 
خلوت آمریکا محسوب مي شدند و روابط 
گسترده اي در ابعاد سیاسي و اقتصادي میان 
این کش��ورها با آمریکا وجود داشت. این 
روابط از ده��ه 1930 آغاز و تا اواخر دهه 
90 میادي همچنان ادامه داش��ت. در این 
دوره آمریکا با تس��لط بر منابع اقتصادي و 
استراتژیک کشورهاي آمریکاي التین، به 
بهره برداري استعمارگرایانه از این کشورها 
مي پرداخ��ت. ام��ا به اعتق��اد تحلیلگران، 
کشورهاي آمریکاي جنوبي طي سال هاي 
اخیر و به وی��ژه از یک دهه پیش تاکنون، 
سیاس��ت گردش به چپ را آغاز کرده اند. 
بس��یاري شروع این نوع نگرش را از زمان 
انتخاب هوگ��و چاوز در ونزوئا مي دانند. 
روي کار آم��دن رهبران چپ گرایي چون 
دیلما روس��ف در برزیل نی��ز از مواردي 
اس��ت که به قدرتیابي این جریان در میان 
کشورهاي آمریکاي التین شدت بخشیده 
است. مردم در کشورهاي آمریکاي التین با 
انتخاب دولتمردان چپ گرا تاش مي کنند 
از نفوذ سیاسي و اقتصادي آمریکا در منطقه 
و در کشورشان بکاهند و استقال کشور 
خود را حفظ نماین��د. قدرتیابي اقتصادي 
کش��ورهاي آمریکاي التین طي دهه هاي 
اخی��ر یکي دیگر از مواردي اس��ت که به 
اس��تقال عمل این کش��ورها کمک کرده 
است. حفظ و افزایش درآمدهاي ناشي از 
صادرات مواد خام، کش��اورزي و صنعتي 
در داخل، عامل اصلي این رشد اقتصادي 
محسوب مي شود. تحوالت اخیر در روابط 
کشور آمریکاي التین با آمریکا گویاي این 
مطلب اس��ت که این کشورها براي حفظ 
حاکمیت و استقال خود به تجدیدنظر در 
روابط با آمریکا مي اندیشند. اکوادر با اخراج 
سفیر آمریکا نشان داد که دوران فرمانروایي 
ایاالت متحده در کشورهاي آمریکاي التین 
به سر آمده است. به گزارش برخي رسانه ها 
ریکاردو پاتینیو، وزیر امور خارجه اکوادور، 
در این خصوص اعام کرده است که اجازه 
نمي دهیم آمریکا استقال کشورمان را زیر 
س��ئوال ببرد. به گفته خبرگزاري فرانسه، 
وي سفیر آمریکا را به دلیل دخالت در امور 
داخلي اکوادر عنصر نامطلوب دانس��ته و 
اخراج کرده است. سفیر آمریکا در اکوادور 
گفته ب��ود رافائل کوری��ا، رئیس جمهور 
اکوادر فردي را به ریاست پلیس این کشور 
انتخاب کرده اس��ت که از فاسد بودن وي 
آگاهي دارد. خبرگزاري فرانسه، در هفدهم 
فروردین ماه س��ال جاري با انتشار خبري 
اعام کرد، مارك تونر، سخنگوي وزارت 
خارجه آمریکا در سخناني ضمن تأکید بر 
تجربه و استعداد هتر هاجز، سفیر آمریکا 
در اک��وادر گفت��ه اس��ت: وزارت خارجه 
اخراج وي را ناعادالنه مي داند و مقام هاي 
آمریکا تمام گزینه ها را براي پاسخ دادن به 
این اقدام بررس��ي مي کنند. از سوي دیگر 
پیروزي اوالنتا هوماال، افس��ر چپ گراي 
ارتش پرو در دور اول انتخابات ریاس��ت 
جمهوري این کش��ور هم نگراني مقامات 
آمریکایي را برانگیخته اس��ت. به گزارش 
الجزیره در دهم اردیبهشت ماه جاري، سفیر 
سابق آمریکا در پرو انتخاب اوالنتا هوماال، 
افسر 48 ساله سابق ارتش پرو در این کشور 
را به خودکشي سیاسي مردم پرو توصیف 
کرد. این س��فیر ادعا کرد: نتیجه انتخابات 
نمي توانست بدتر از این باشد. در این زمینه 
هفته نامه انگلیس��ي اکونومیست، ضمن 
بیان این مطلب ک��ه درصد باالیي از مردم 
پرو مش��تاق روي کار آمدن هوماال در این 
کشور هستند، مدعي شد که تمام تشکیات 
سیاسي کشور پرو در دور دوم علیه هوماال 
متحد ش��دند. این نش��ریه در ادامه افزود: 
برنامه هوماال هرقدر معتدل باشد، پیروزي 
او پیامدهاي بین المللي خواهد داشت، چون 
پرو را در کنار سایر کشورهاي چپ گراي 
حوزه آند، یعني بولیوي، اکوادور و ونزوئا 
قرار مي دهد. اکونومیست روي کار آمدن 

هوم��اال را به معني اس��تقال و حاکمیت 
کش��ور کوچک دیگري در همس��ایگي 
آمریکا دانس��ت و افزود: مس��أله  مهم این 
است که واشنگتن با کلمبیا به عنوان همکار 
و همدست اصلي آن در منطقه تنها مي  ماند. 
به گزارش آسوشیتدپرس، در فروردین ماه 
جاري یک فرمانده عالي رتبه نظامي آمریکا، 
مدعي دو برابر شدن تعداد سفارتخانه هاي 
ای��ران از س��ال 2005 در آمریکاي التین 
ش��د و نگراني خود را از گسترش روابط 
کش��ورهاي آمریکاي التین با ایران اعام 
کرد. وي در س��ناي آمریکا با اشاره به این 
مطلب که ایران در س��ال گذش��ته میزبان 
رئیس جمهوري سه کشور بولیوي، گویان 
و ونزوئا بود، مدعي ش��د ای��ن افزایش 
روابط به دلیل کاستن از فشار تحریم هاي 
صادر ش��ده علیه جمهوري اسامي ایران 
صورت گرفته است. وي در ادامه سخنان 
خود، با تأکید ب��ر پروازهاي هفتگي میان 
کاراکاس و تهران، برداش��ته شدن روادید 
میان ایران با ونزوئا، نیکاراگوئه و بولیوي 
را نگران کننده توصیف ک��رد و افزود: ما 
این موضوع��ات را به دقت زیرنظر داریم. 
از س��وي دیگر، به گفته رس��انه ها، کشور 
آرژانتین نیز درخواست بهبود روابط با ایران 
را دارد. این کشور وعده داده است که دیگر 
برخي ادعاهاي کهنه رژیم صهیونیستي علیه 
ایران را تکرار نخواهد کرد. این مسأله نیز 
مي تواند نشان دهنده رویگرداني آرژانتین 
از آمریکا و دوست دیرینه این کشور یعني 
رژیم صهیونیستي باشد. الزم به ذکر است 
که این عمل آرژانتین، خش��م سردمداران 
رژیم صهیونیس��تي را به شدت برانگیخته 
است. به نوشته روزنامه جروزالم پست در 
دهم فروردین 1390، مقامات دیپلماتیک 
رژیم صهیونیستي در واکنش به این اقدام 
آرژانتین، گفتند: اگر هکتور تیمرمن، وزیر 
خارجه آرژانتین به این موضوع نپردازد، هیچ 
دلیلي براي سفر او به اسرائیل که قرار است 
در هفت��ه اول آوریل صورت بگیرد وجود 
نخواهد داشت.محمدحسن قدیري ابیانه، 
سفیر سابق ایران در مکزیک در گفتگو با 
ایرنا، ریشه هاي روابط آمریکا با آمریکاي 
التین و جمهوري اس��امي ای��ران با این 
منطقه را از اساس متفاوت دانست و گفت: 
مردم این منطقه خاطرات بس��یار تلخي از 
آمریکا دارند. آمریکا در طول دوران قدرت 
خود منابع این کشورها را به غارت برده و 
حکومت هاي مردمي را با کودتا سرنگون 
کرده اس��ت. درحالیکه روابط ایران با این 
کش��ورها مبني بر احترام عمیق متقابل و 
کمک هاي پایدار به این کشورهاست. ایران 
در این کشورها سرمایه گذاري هایي انجام 
مي دهد که به انتقال فناوري، رشد اقتصادي 
و ایجاد اشتغال منجر مي شود. احساسات 
ضدآمریکایي در منطقه به شدت افزایش 
یافته است و دیگر کسي به اقدامات آمریکا 
گمان نیکو نمي برد. آمریکایي ها در هیچ 
دورهاي براي این منطقه اس��تقال واقعي 
قائ��ل نبوده اند و همواره این کش��ورها را 
به گونه اي نگریس��ته اند که هر تصمیمي 

بخواهند مي توانند براي آنها اتخاذ کنند. 
تارنم��اي خب��ري بي ب��ي س��ي در این 
خصوص در اول فروردین ماه نوشت: سفر 
باراك اوباما به آمریکاي التین در حالي آغاز 
شده که این منطقه در 10 سال گذشته توان 
اقتصادي و سیاسي چشمگیري پیدا کرده و 
نفوذ واش��نگتن در آن با رقابت هاي جدي 
مواجه شده است. به نظر نمي رسد که سفر 
آقاي اوباما هم در این روند چرخشي ایجاد 

کند. 
سخن آخر 

به اعتقاد بس��یاري از کارشناسان و ناظران 
سیاس��ي، در کنار باال رفتن توان اقتصادي 
کشورهاي آمریکاي التین و روي کار آمدن 
حکومت هاي چپ گرا در این کش��ورها، 
یک��ي از م��واردي که از نف��وذ آمریکا در 
آمریکاي جنوبي به ش��دت کاسته است، 
سرگرم شدن ایاالت متحده در خاورمیانه 
 و کش��ورهایي چون عراق و افغانس��تان

است.
 آمریکا از آغاز دوران ریاس��ت جمهوري 
ج��ورج بوش تاکنون با دخال��ت در امور 
خاورمیانه، از تس��لط ب��ر آمریکاي التین 
بازمانده است. کشورهاي آمریکاي التین 
نیز در مقابل با بهره گیري از تجربه چندین 
دهه غلبه آمریکا، یک��ي پس از دیگري با 
استفاده از تمامي امکانات راه را براي تسلط 
 دوب��اره آمریکا در منطق��ه آمریکاي التین

بسته اند.

جهان نما

رهبر معظم انقاب اس��امي حرکت بیداري کنوني در غرب آس��یا و شمال 
آفریقا را امتداد حرکت عظیم ملت ایران خواندند و تأکید کردند: این حرکت 
بی��داري به طور قطع تا قلب اروپا پیش خواه��د رفت و ملت هاي اروپا بر 
ضد سیاس��تمداران و زمامداران خود که آنها را تسلیم محض سیاست هاي 
فرهنگي و اقتصادي آمریکا و صیهونیست ها کرده اند، به پا خواهند خاست.

 ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��اني دفتر رهبر معظ��م انقاب، حضرت آیت 
ا... خامن��ه اي در دیدار هزاران نفر از معلمان از سراس��ر کش��ور، مهم ترین 
وظیف��ه آموزش و پرورش را تربیت انس��ان هایي در ط��راز نظام جمهوري 
اسامي و حرکت عظیم ملت ایران دانستند و تأکید کردند: بر همین اساس 
 آموزش و پرورش نیازمند تحول بر مبناي یک الگوي مس��تقل و پیش��رفته
ایراني – اسامي است که پرورش انسان هایي مؤمن، متوکل، شریف، شجاع، 
مبتک��ر، صبور، امیدوار به آین��ده و داراي اخاق نیک و قدرت خطرپذیري 

براي ورود به میدان هاي جدید، نتیجه آن باشد. 
 حض��رت آی��ت ا... خامن��ه اي با گرامیداش��ت یاد و خاطره اس��تاد ش��هید

آیت ا... مرتضي مطهري و روز معلم، ش��هید مطهري را انس��اني برجس��ته، 
بصیر و همراه با احس��اس درد توصیف کردند و افزودند: این انسان بزرگ 
با چنین ویژگ هایي منش��أ برکات فراواني در عرصه علم و فرهنگ و تعلیم 
و تربیت شد و در نهایت هم خداوند متعال پاداش او را با شهادت داد و او 

را زنده نگه داشت. 
ایش��ان در تبیین نقش و جایگاه معلم خاطرنشان کردند: معلم، انساني است 
که آینده کش��ور و تربیت انس��ان هاي بزرگ و مجاهدان راه حق و افرادي 
که کش��ور را اداره خواهند کرد، به دس��ت او است. بنابراین همه آحاد ملت 
بای��د قدر و اهمی��ت معلم را بدانند و حرمت معل��م را پاس بدارند، ضمن 
آنکه رس��انه ها و مس��ئوالن نیز نقش بسزایي در شناس��اندن جایگاه واقعي 

معلم دارند. 
رهبر انقاب اس��امي با اشاره به موضوع تحول در آموزش و پرورش، در 
بیان علت نیازمندي به این تحول افزودند: از آنجایي که نظام کنوني آموزش 
و پرورش وارداتي است و در آن نیازها، اقتضائات و فرهنگ ملت ایران در 

نظر گرفته نشده است، بنابراین آموزش و پرورش نیازمند تحول است. 
ایشان خاطرنشان کردند: اگر جمهوري اسامي ایران مي خواهد پرچم اسام 
را در دس��ت بگیرد و دنیا و آخرت خود را آباد کند و یاري رس��ان، ش��اهد 
و مبشر براي ملت هاي دیگر باشد، باید انسان هایي مؤمن، متوکل، شریف، 
مبتکر، ش��جاع، حلیم، داراي اس��تعدادهاي جوش��ان و قدرت خطرپذیري 
 ب��اال را تربی��ت کند. رهب��ر انقاب اس��امي افزودند: الزم��ه تربیت چنین

انس��ان هایي، عمل براساس دستورات اسام و معارف قرآن است. حضرت 
آیت ا... خامنه اي با تأکید بر لزوم مشخص بودن جهتگیري در ایجاد تحول 
در آموزش و پرورش، خاطرنش��ان کردند: داش��تن نگاه کان و طرح جامع 
و همچنین لحاظ کردن محوریت معلم، از ش��روط مهم ایجاد تحول است. 
ایش��ان افزودند: ه��ر مقدار که در آم��وزش و پرورش و ایج��اد تحول در 
آن، س��رمایه گذاري ش��ود، به طور قطع ارزش بازده آن به مراتب بیش��تر از 
سرمایه گذاري انجام شده خواهد بود و همه باید با چنین دیدي به آموزش 

و پرورش نگاه کنند. 

رهبر انقاب اسامي با یادآوري کار عظیم و کم نظیر ملت ایران به رهبري 
ام��ام خمیني)ره( در طول تاریخ، خاطرنش��ان کردند: کش��ور ایران، نیازمند 

آموزش و پرورشي در شأن چنین ملتي است. 
حض��رت آیت ا... خامنه اي در تبیین ابعاد حرکت عظیم ملت ایران افزودند: 
در ش��رایطي که عوامل زور و قدرت در دنیا، همه توان و امکانات خود را 
بر ضد ارزش هاي اسامي و انساني به کار گرفته بودند، ملت ایران غریبانه 
براي احیاي این ارزش ها قیام کرد و غریبانه این راه دشوار را پیمود و اکنون 
به پیروزي ها و پیشرفت هاي بزرگي دست یافته است. رهبر انقاب اسامي 
ب��ا تأکید بر این که این بیداري در اروپا حتمي اس��ت، خاطرنش��ان کردند: 
بی��داري کنوني، عم��ق حرکت عظیم ملت ایران اس��ت و اگر بخواهیم این 
حرکت با همین ش��تاب و قدرت ادامه پیدا کند، باید ضمن ش��کوفا کردن 
اس��تعدادها و تربیت انس��ان هاي مقاوم، ایمان، بصیرت، آگاهي و دانش را 

تقویت و اتحاد و انسجام را مستحکم تر کنیم. 
حض��رت آیت ا... خامنه اي در پایان تأکید کردند: مطمئن باش��ید جمهوري 
اس��امي ایران به برکت همت ه��اي بلند، ایمان هاي قوي و انس��ان هاي با 
اخاص، قله هاي س��عادت و پیش��رفت را یکي پس از دیگري فتح خواهد 

کرد. 
در ابتداي این دیدار آقاي حاجي بابایي وزیر آموزش و پرورش در سخناني 
با اش��اره به برنامه ریزي ها و تاش هاي انجام گرفته براي تحول بنیادین در 
آموزش و پرورش گفت: سیاس��ت هاي کل��ي آموزش و پرورش در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و فلسفه تعلیم و تربیت نیز در 
دس��تور کار شوراي عالي انقاب فرهنگي اس��ت و همچنین برنامه درسي 
ملي در حال بررس��ي و تصویب نهایي در شوراي عالي آموزش و پرورش 

است. 
وي افزود: توجه به ش��کوفایي اس��تعدادها، مباني تعلیم و تربیت اس��امي، 
فناوري هاي جدید، تربیت بدني، مهارت هاي زندگي، کتابخانه هاي مدارس 
و مجات کمک آموزشي، و ارزشیابي کیفي، از جمله مواردي هستند که در 

برنامه درسي ملي در نظر گرفته شده اند.

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران نفر از معلمان کشور :

به طور قطع حركت بيداري تا قلب اروپا
پيش خواهد رفت

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

سرلشكر فیروز آبادي:
آمريكايي ها از ذخاير استراتژيك انقالب اسالمي ايران نگرانند

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح گفت: امروز اتاق هاي 
فکر و مش��اوران نزدیک دولت آمریکا براي توجیه 
گرایش هاي نامعقول اوباما به س��مت تحریم ها و 
جنگ نرم و دخالت در کشورهاي اسامي و عربي، 
از ذخیره هاي استراتژیک انقاب اسامي و جمهوري 

اسامي ایران ابراز نگراني مي کنند.
 به گزارش روابط عمومي س��پاه پاسداران انقاب 
اس��امي، س��ردار سرلش��کر بس��یجي سیدحسن 
فیروزآب��ادي افزود: ابر ق��درت آمریکا پس از آنکه 
قدرت نظام��ي اش بر اثر بح��ران مالي و وضعیت 
معیش��تي اس��ف بار غالب ش��هروندان آمریکایي، 
چرخ هایش کند شده، به ناچار مجبور است استراتژي 
نظامي را کنار بگذارد و از آن به مانند ببري تو خالي 

استفاده کند. 
سرلشکر فیروز آبادي اظهارداشت: به دنبال این کاهش 
قدرت نظامي آمریکایي ها براي حفظ منافع خود و 
غارت جهان به نفع ابر س��رمایه داري، بخش جنگ 
نرم را توس��عه داده اند که نمونه هاي آن را مي توان 
مشاهده کرد. وي با برشمردن اقدامات آمریکا براي 
 ظرفیت سازي در جهت جلوگیري از شکست هاي

پي در پي خ��ود در رویارویي با ملت ایران و موج 
بیداري اس��امي، گفت: پرداخ��ت  دالرهاي مردم 
آمریکا به ش��بکه فتنه انگیزBBC ب��ا وجود صدها 
شبکه تبلیغاتي آمریکایي که ناکارآمدي آنها ثابت شده 
است، در کنار طراحي ساز و کارهاي ساختاري در 

دولت آمریکا از جمله پیش بیني جایگاه معاون جنگ 
نرم در وزارت خزان��ه داري با وجود معاون جنگ 
نرم در وزارت امور خارجه آمریکا، از اس��تیصال و 
ناکام��ي راهبرد ها و ناکامي س��ناریوهاي زنجیره اي 
براي جلوگیري از فروپاشي و شکست نظام سلطه 

حکایت مي کند. 
سرلش��کر فیروزآبادي تصریح کرد: بر این اساس، 
آمریکایي ها براي نج��ات خود حربه هاي تحریم و 
جنگ نرم را به صحنه نبرد و مخاصمه با انقابیون 

نزدیک کرده اند. 
عضو ش��وراي عالي امنیت ملي با اش��اره به رفتار 
 ریاکاران��ه هی��أت حاکمه کاخ س��فید براي مخفي

نگه داشتن غفلت خود از مطالبات و مشکات امروز 
جامعه آمریکا، گفت: اگر چه وضع اقتصادي و کسر 
بودجه ش��کننده، آمریکا را به ورشکستگي کشانده 
اس��ت، اما تیم اوباما در کاخ س��فید تصور مي کند 
سرمایه گذاري در جنگ نرم را مي توانند از چشم مردم 
ستم کشیده آمریکا و پرداخت کنندگان مالیات مخفي 
نگه دارند. سرلشکر فیروزآبادي با تبیین ناکارآمدي 
خفت بار نظام سلطه و دولت آمریکا در مصاف با ملت 
ایران و حقانیت انقاب و نیز قدرت نرم و راهبردي 
نظام مقدس جمهوري اس��امي، تأکید کرد: امروز 
 اتاق هاي فکر و مش��اوران نزدیک دولت آمریکا و
تحلیل گران و کارشناس��ان وابس��ته به نظام سلطه، 
آشکارا از ذخیره هاي اس��تراتژیک انقاب اسامي 

و جمهوري اس��امي ایران ابراز نگراني مي کنند تا 
بتوانند توجیهي براي گرایشات نامعقول دولت اوباما 
به سمت تحریم ها و جنگ نرم و دخالت در کشور 
اسامي و عربي و سایر نقاط جهان بیافرینند. رئیس 
ستاد کل نیروهاي مسلح در ادامه تصریح کرد: به یاري 
خدا دست هاي بلند فرهنگ پر نفوذ آزادي بخش و 
بیدار کننده انقاب اس��امي، مردم جهان و به ویژه 
ملت آمریکا را متوجه غفل��ت دولت اوباما از مردم 
خود و در عوض پرداختن به منافع ابر سرمایه داران 
انگشت شمار صهیونیست ها نموده  است. سرلشکر 
فیروزآبادي یادآور شد: حرکت هاي عظیم مردمي در 
آمریکا که هر روز به انگیزه هاي گوناگون مش��اهده 
مي شود شاهد ماست و نشان مي دهد جامعه آمریکا 
 از ظلم و س��تمي که زمامداران این کش��ور به آنها

روا مي دارند به تنگ آمده اند. 
عضو ش��وراي عالي امنیت ملي با ارائه فهرستي از 
توانمندي هاي ملت هاي مس��لمان منطقه در عرصه 
تحوالت جاري و انقاب هاي مردمي و ظلم س��تیز 
خود، تأکید کرد که بیداري اس��امي در کشورهاي 
عربي و شمال آفریقا خوشبختانه با دشمنان ناکارآمد 
و ضعیفي مواجه است. سرلشکر فیروز آبادي افزود: 
دیکتاتورهاي منطقه باید بدانند تکیه به مردمش��ان 
و پاس��خگویي به ملت ها براي آنها مفید تر از تداوم 
نوکري آمریکا و عمل به سفارش��ات سلطه طلبان و 

تحقیرکنندگان آنهاست.

جزئیات پذيرش در دانشگاه فنی حرفه ای
فنی حرفه ای ها صاحب دانشگاه شدند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی در ارتباط با پذیرش 
دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای 
به احتمال زیاد از س��ال آینده از طریق آزمون های مرس��وم سازمان سنجش و 
با دریافت ش��هریه آغاز خواهد شد. نوراله حیدری دستنایی، در ارتباط با زمان 
پذیرش و ثبت نام داطلبان دانشگاه فنی و حرفه ای، گفت: هرچند وزارت علوم 
را مکلف کردیم تا در سال جاری نسبت به احداث دانشگاه فنی و حرفه ای اقدام 
کند، اما می توان این فرصت را به وزیر علوم داد تا پایان سال جاری مطالعات 
خود را در بخش های مختلف این مصوبه انجام دهد و پذیرش را از سال آینده 

اعام کند.
وی در ارتباط با نحوه ثبت نام نیز افزود: ثبت نام از طریق آزمون های س��ازمان 
سنجش صورت خواهد گرفت و احتمال در نظر گرفتن شهریه نیز وجود دارد. 
عضو کمیس��یون مجلس شورای اسامی همچنین در ارتباط با وضعیت نهایی 
فضاهای فیزیکی فنی و حرفه ای در س��طح کشور، خاطرنشان کرد: مکان های 
کنونی فنی و حرفه ای با مدیریت جدید در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد و 
از همین ساختمان های فعلی با تغییر کاربری الزم به عنوان ساختمان های دانشگاه 
فنی و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. حیدری دستنایی در ارتباط با هدف 
اولیه تأسیس دانشگاه فنی و حرفه ای، گفت: نخستین هدف ایجاد دانشگاه فنی و 
حرفه ای، یکپارچه سازی آموزش های فنی و حرفه ای در سطح کشور است تا 

در یک مرکز ساماندهی شوند.

در جمع خبرنگاران در واشنگتن
بينر: نيروهاي آمريكايي

بايد همچنان در عراق بمانند
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر بر تمایل 
کش��ورش به نقض توافق نام��ه امنیتي بغداد - واش��نگتن و ادامه حضور 
نیروهاي آمریکایي در عراق پس از پایان سال جاري میادي تأکید کرد.

به گزارش رویت��رز، جان بینر، رئیس مجلس نماین��دگان آمریکا خطاب 
به جمع��ي از خبرنگاران در دفتر کارش اعام کرد: یک گروه کوچک از 
نیروهاي باقیمانده از ارتش آمریکا باید پس از پایان س��ال جاري میادي 

نیز همچنان در عراق بمانند.
ب��راي توجیه این تمایل علني آمریکا به ماندن در عراق، بینر مدعي ش��د: 
ن��وري المالکي، نخس��ت وزیر عراق در س��فر اخیر من به این کش��ور به 
وضوح به من گفت که هنوز اختافات زیادي در این کش��ور وجود دارد 
که همین امر نیازمند ادامه کمک هاي آمریکاس��ت. آمریکا موظف اس��ت 
بر اس��اس توافقنامه امنیتي بغداد- واش��نگتن تمام��ي نیروهاي خود را تا 
پایان س��ال جاري می��ادي از عراق خارج کند، اما طي ماه هاي گذش��ته 
مقامات آمریکایي بارها علني و غیرعلني به تمایل واش��نگتن براي نقض 
ای��ن توافقنام��ه و ادامه حضور در این کش��ور پس از پایان س��ال جاري 

میادي اشاره کرده اند. 
رئی��س مجل��س نماین��دگان آمری��کا ادام��ه داد: دول��ت ب��اراك اوباما، 
رئیس جمه��وري آمری��کا باید با ع��راق وارد معامله ش��ود و تعدادي از 
نیروهاي خود را همچنان در این کش��ور نگه دارد و به افزایش امنیت در 

مرزهاي عراق کمک کند.
وي همچنی��ن با تأکید بر تمایل آمریکا به گس��ترش جنگ افغانس��تان به 
داخل مرزهاي پاکس��تان گفت: آمریکا حتي هم اکنون که اس��امه بن الدن 

کشته شده است، باز هم نباید از پاکستان عقب نشیني کند.

رويترز خبر داد:
بوش به جشن مرگ بن الدن نمی رود

ب��ه گزارش رویترز، دفتر جرج بوش، رئیس جمهور س��ابق آمریکا اعام 
ک��رد: بوش دع��وت اوباما در زمینه حضور در مراس��م مرگ بن الدن در 

نیویورك را رد کرده است.
دیوید شریزر، سخنگوی بوش پسر در این باره اظهار داشت: جرج بوش 
از دعوت به عمل آمده از س��وی اوباما تش��کر می کند، اما تصمیم دارد 
پس از ترك پس��ت ریاس��ت جمهوری به دور از پوشش رسانه ای قرار 

داشته باشد.
خاطرنش��ان می شود باراك اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد پس 
از دیدار با خانواده های قربانیان وقایع 11 س��پتامبر در منطقه گراند زیرو 

سخنرانی داشته باشد.
اوباما در روز یک ش��نبه گذشته نیز در تماس��ی تلفنی با بوش وی را در 
جریان حمله به مقر اقامت بن الدن در پاکستان قرار داد. پس از آن بوش 
پس��ر نیز در پیامی خطاب به دولت اوباما به وی و ارتش آمریکا در قبال 

این پیروزی بزرگ تبریک گفت.
دولت جرج بوش از سال 2001 که حمات 11 سپتامبر رخ داد به مدت 
هفت س��ال در پی دس��تگیری بن الدن بود، اما هرگز در تحقق آن موفق 

نبود.

ابهام درباره مكان اقامت ديكتاتور
قذافی همچنان زنده است

رئیس سرویس اطاعات مرکزی آمریکا تأکید کرد: داده های اطاعاتی ما 
نشان می دهد که قذافی همچنان در قید حیات است.

به گزارش ش��بکه تلویزیونی ان. بی. س��ی آمریکا، در پی حمات شدید 
هوای��ی ناتو به طرابلس )پایتخت لیب��ی( و مقر اقامت قذافی گمانه زنی ها 
درب��اره احتمال مرگ وی باال رفته اس��ت. اما مقام��ات اطاعاتی آمریکا 
 معتقدن��د با وج��ود این که از زمان حمله اخیر ناتو که به کش��ته ش��دن
س��یف العرب منجر شد، معمر قذافی حتی یک بار هم در مکانی عمومی 

دیده نشده، اما همچنان در قید حیات است.
لئون پانتا، رئیس سیا نیز در این باره در اظهارنظری کوتاه گفت: داده های 
اطاعاتی ما نش��ان می دهد که قذافی همچنان زنده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که در حمله هوایی روز ش��نبه گذشته ناتو به مقر اقامت قذافی در 
طرابلس، پسر وی به همراه سه نوه اش کشته شدند که از آن زمان قذافی 

در جایی دیده نشده است.

انقالب مصر 
و حل اختالف چهارساله فتح و حماس

درحالی که گروه های فلسطینی توافق آشتی ملی را در قاهره امضا کردند، 
در نشس��تی بین المللی این توافق به امضای نماینده دو جنبش مهم یعنی 
حماس و فتح می رسد. روند امضای توافقنامه آشتی ملی بین فلسطینیان با 
حضور نمایندگان بین المللی به امضای خالد مش��عل، رئیس دفتر سیاسی 
حماس و ابومازن رس��ید. در این نشست عمرو موس��ی دبیرکل اتحادیه 
ع��رب و نبیل العرب��ی، وزیر امورخارجه و مراد موافقی، رئیس س��ازمان 

اطاعات مصر نیز حضور داشتند.
 همچنی��ن وزی��ران خارج��ه دیگ��ر کش��ورهای عرب��ی، جیم��ی کارتر،
رئیس جمهوری اس��بق آمریکا، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و 
اکمل الدین احس��ان اوغلو، دبیرکل س��ازمان کنفرانس اسامی و کاترین 
اش��تون، نماینده عالی سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا نیز در این نشست 

حضور پیدا کردند.
روزنام��ه الوط��ن عم��ان در تحلیل��ی از ای��ن که چ��را اختاف��ات بین 
گروه ه��ای فلس��طینی چهار س��ال ب��ه ط��ول انجامید و ط��ی روزهای 
اخی��ر تنها در نشس��تی دوس��اعته و آن ه��م بدون اعام قبل��ی در قاهره 
فلس��طینیان به توافق دس��ت یافتند، می نویسد: در نگاهی گذرا به سرعت 
 دس��تیابی تواف��ق فلس��طینی به وی��ژه بین حم��اس و فتح به ای��ن نتیجه
م��ی رس��یم که هم��ه طرف ها خواه عربی ی��ا غیر عربی ک��ه در موضوع 
آش��تی ملی فلس��طینی میانجیگری می کردند، باید گفت که در مأموریت 
 خ��ود خالصانه عمل نم��ی کردند، بلکه دسیس��ه چین��ی و توطئه چینی

می کردند.
روزنامه الخلیج امارات نیز در مطلبی با اش��اره به توافق آش��تی ملی بین 
گروه های فلسطینی می نویسد: فلسطینی ها امروز اختافات چهار ساله را 
تشییع می کنند. عدنان السید، نویسنده عرب زبان در مقاله ای تأکید دارد 
که بی هیچ شکی توافق آشتی ملی فلسطینی بین دو جنبش حماس و فتح  

یکی از ثمرات انقاب مصر است.
از س��وی دیگر فهمی هوی��دی، تحلیلگر مصری نی��ز در تحلیل خود از 
 آشتی ملی فلسطینی، س��قوط مبارك را راه نجات طرح آشتی ملی عنوان

کرد.
وی با اشاره به توافق نشستی که تنها دو ساعت به طول انجامید و نتیجه آن 
توافق بود این سئوال را مطرح می کند که چه اتفاقی افتاد که این توافق به 
 این سرعت به وقوع پیوست درحالی که سه سال و اندی مورد بحث و جدل

بود؟
 فهم��ی هویدی تأکید می کن��د: دراینجا باید از انق��اب 25 ژانویه مصر 

تشکر و قدردانی کرد.

خبر خوش وزير دادگستري؛
آزادي شماري از زندانيان ديه در سال 90

وزیر دادگس��تري از آزادي شمار بیش��تري از زندانیان محکوم به دیه و اختصاص 
تسهیات قرض الحسنه به محکومیت هاي مالي غیر از کاهبرداري در سال 1390 

نسبت به سال قبل به عنوان خبر خوش این وزارتخانه یاد کرد.
 مرتضي بختیاري در پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: اعتبارات 
در نظر گرفته شده در این زمینه در الیحه بودجه تقدیمي دولت به مجلس از سال 

گذشته بیشتر است. 
وزیر دادگس��تري در پاسخ به س��ئوالي درباره زمان اعام اسامي 65 بدهکار بزرگ 
بانکي گفت: قرار اس��ت آقاي آقامحمدي )دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي(، در 

این زمینه اطاع رساني کند.

امروز آسمان مي گريد و زمين نوحه سر مي دهد

عشق پر مي كشد و راهي آسمان ابديت مي شود
شهادت بانوي دو عالم زهراي مرضیه بر همگان تسلیت باد.

روابط عمومي بنياد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان
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آژیر

نامناسب سازي معابر و اماکن عمومي 
نه تنها مش��کل معلوالن، بلکه معضل 
رف��ت و آمد ش��مار زی��ادي از افراد 
سالخورده به این اماکن است. هرچند 
در سال هاي اخیر براي رفع این مشکل 
ت��اش هایي صورت گرفته اما به نظر 
مي رس��د برخي از ادارات نس��بت به 
 رفع این مشکل، اقدام شایسته اي انجام 

نداده اند.  
در ح��ال حاض��ر بی��ش از 25 درصد 
از اف��راد جامعه براي رف��ت و آمد به 
این مکان ها با مشکل روبه رو هستند 
و این موضوع تنه��ا مختص معلوالن 
کش��ور نیست. براساس آمار، در ایران 
س��ه میلی��ون معلول زندگ��ي مي کنند 
که بس��یاري از آنان ع��اوه بر تحمل 
رن��ج ناتواني جس��مي، با مش��کات 
دیگري همانند نب��ود امکانات رفاهي 
در س��طح ش��هر، عدم مناسب سازي 
محی��ط ش��هري، اماک��ن عموم��ي و 
 سیس��تم حمل و نقل دست به گریبان 

هستند. 
در این میان حتي قانون جامع حمایت 
از معلوالن هم نتوانس��ته به طور کامل 
راه گش��ا و کارساز رفع مشکات این 
قش��ر از جامعه باش��د. مناسب سازي 
معاب��ر و اماکن عمومي از مش��کات 
پیدا و آش��کار معلوالن و کهنس��االن 
اس��ت که هنوز چهره آن در گوشه و 
کنار ش��هر دیده مي ش��ود. نگاهي به 
وضعیت محیط ش��هري و مش��کاتي 
که در  تردد معلوالن و س��الخوردگان 
وجود دارد ب��ه وضوح معضات این 

قشر را نشان مي دهد. 
متولي  دستگاه  مهم ترین  شهرداري 
در امر مناسب سازي وی ژه معلوالن 

است 
سرپرست س��ازمان بهزیس��تي کشور 
بای��د ب��ه عنوان  گف��ت: ش��هرداري 
مهم ترین دستگاه متولي در امر مناسب 
سازي معابر و اماکن عمومي، پاسخگو 

باشد. 
احم��د اس��فندیاري با اش��اره به این 
ک��ه بر اس��اس قانون جام��ع حمایت 
از حق��وق معل��والن، دس��تگاه ه��اي 
دولتي باید مناسب س��ازي هاي الزم 
را براي ت��ردد معلوالن انج��ام دهند، 

تصریح کرد: ش��هرداري از جمله مهم 
 ترین دس��تگاه ه��اي اجرای��ي در امر 
مناسب س��ازي معابر و اماکن عمومي 
براي معل��والن بوده که بای��د در این 
زمینه پاس��خگو باشد. وي با یادآوري 
این که معل��والن به دلیل وجود موانع 
در سطح ش��هر و اماکن عمومي، قادر 
به تردد نیس��تند و این امرس��بب خانه 
 نش��یني آن ها مي شود، گفت: مترو و 
اتوبوس��راني کش��ور ب��راي معلوالن 
مناس��ب س��ازي نش��ده ت��ا معلوالن 
هم بتوانند همانند س��ایر ش��هروندان 
ت��ردد کنند که این ام��ر نیازمند توجه 
مس��ئوالن در این زمین��ه بوده و با این 
ک��ه در اتوبوس ها جایگاه اختصاصي 
براي معلوالن در نظر گرفته ش��ده، اما 
نحوه سوار شدن این افراد به اتوبوس 

هنوز جاي پرسش دارد. 
اسفندیاري با اشاره به پیش بیني ردیف 
بودج��ه ویژه براي اجراي قانون جامع 
حمای��ت از حق��وق معل��والن براي 
نخستین بار در بودجه بهزیستي اشاره 
کرد و افزود: بر این اس��اس، امس��ال 
پیگی��ري موض��وع مناسب س��ازي در 
بهزیس��تي سرعت بیش��تري مي گیرد. 
سرپرست س��ازمان بهزیس��تي کشور 
در  س��ازمان  ای��ن  بودج��ه  گف��ت: 
ردیف هاي ملي نسبت به سال گذشته 
 بال��غ ب��ر 24/5 درصد رش��د داش��ته 

است.
گس��ترش  و  کیفی��ت  افزای��ش  وي، 
ب��ردن  ب��اال  توانبخش��ي،  خدم��ات 
پوش��ش توانبخش��ي مبتني بر جامعه 
و نیز توس��عه فعالیت هاي پیش��گیرانه 
سازمان بهزیس��تي در قبال گروه هاي 
ه��دف ای��ن س��ازمان را مهم تری��ن 
 اولویت هاي بهزیس��تي در سال جاري 
برشمرد. اس��فندیاري به تهیه گزارش 
اقدام هاي دستگاه ها و نهادهاي دولتي 
درباره مناس��ب س��ازي س��اختمان ها 
و معاب��ر براي نخس��تین بار در س��ال 
 گذش��ته اش��اره ک��رد و اف��زود: ب��ا 
پی��ش  بیني اختص��اص ردیف بودجه 
وی��ژه در اج��راي قان��ون حمایت از 
حق��وق معل��والن، پیگی��ري موضوع 
مناسب س��ازي در بهزیس��تي سرعت 

بیشتري مي گیرد.  

جامعه

اين راه نامناسب است 

 آیا ش��ما می دانید که ش��یوه ابراز خشمتان چیست؟ اگر 
نمی دانید، ممکن است دلیل مشکاتی که در خانه، محل 
کار یا زندگی اجتماعی دارید، همین باشد. نگذارید خشم، 

کنترل ش��ما را به دست بگیرد، بلکه شما باید با شناختن سه روش اصلی 
مهار خشم، کنترل زندگی خود را به دست بگیرید. این سه شیوه عبارتند 
از: ف��رو نش��اندن، بیرون ریختن و منفجر ش��دن و کنترل ی��ا مهار کردن 

خشم. 
انواع خشم؟ هر چند بیشتر مردم در زندگی روزمره ممکن است از همه 
این روش ها اس��تفاده کرده باش��ند، اما هر ش��خص یک شیوه را نسبت 
به دو ش��یوه دیگر بیش��تر مورد اس��تفاده قرار می دهد. هر خلق و خوی 
خاص، یک یا دو نوع از این روش ها را بیش��تر مورد اس��تفاده قرار می 
دهد و فرهنگ، خانواده و اجتماع نیز نقش مهمی در این موضوع ایفا می 
 کنند. اما مهم ترین عامل در تعیین کردن روشی که هر فرد در برخورد با 

نزدیک ترین کسان خود، مانند خانواده، به کار می برد، آموختن است. 
روشهای اکتسابی

تمام روش های ابراز خش��م، روش های اکتس��ابی هستند و ما آنها را از 
دیگران می آموزیم. در نتیجه، هر نوع ابراز خشم می تواند با روش دیگر 
جایگزین ش��ود یا فراموش ش��ود. به این معنا که شخص می تواند روش 

خاص ابراز عصبانیت خود را تغییر داده، آن را کنترل و هدایت کند. 
فرو نشاندن

روش فرو نشاندن خشم، در اشخاصی وجود دارد که خشم را به طور کل 
چیزی ناپس��ند دانسته و سرکوب کردن آن را کاری شایسته می دانند. اما 
خشم، احساس��ی خدا داده و طبیعی است که نمی تواند سرکوب شده یا 
از بین برود. در نتیجه، کسانی که خشم خود را مدام سرکوب می کنند، با 
گذشتن از مرز تحمل خود، در ناچیزترین و کوچک ترین موقعیت عصبی 
 ممکن، منفجر می ش��وند. افرادی که از این روش پیروی می کنند عادت 
کرده اند که احس��اس و ابراز خشم را نادیده بگیرند. آنها مدام نگران این 
هس��تند که در صورت عصبانیت، دیگران درباره ش��ان چه فکر خواهند 
کرد. مهم ترین دل مش��غولی آنها این اس��ت که س��عی می کنند در تمام 

اح��وال موافق دل دیگران عمل کنند و هم��ه آنها را به دید مثبت بنگرند. 
ممکن اس��ت آنها سرکوب کردن خش��م را به خاطر ترس از انتقام طرف 
مقاب��ل به کار برند یا این که قس��م خورده باش��ند مانند والدین غضبناك 

خود رفتار نکنند. 
بیرون ریختن و منفجر شدن 

ای��ن روش درس��ت نقط��ه مقابل ش��یوه قبلی اس��ت. چنین ش��خصی، 
 برخاف فرد س��رکوب کننده، خش��م خود را آزادانه و بدون کنترل ابراز 

می کند. 
آنه��ا هیچ چیزی را در دل نگه نمی دارند و تحت تاثیر ش��دت موقعیت، 
بی رحمانه بر همه می تازند. هر کس��ی م��ی تواند هدف حمات لفظی 
 یا جس��می آنها باشد. آنها اغلب احساس��ات خود را »سیل آسا« توصیف 
می کنند و می گویند که چنان تحت تأثیر احساس��ات قرار می گیرند که 
نمی دانند در آن لحظه چه می کنند. آنها به خاطر ش��یوه ابراز خشم خود 
دچار پش��یمانی و احساس گناه می شوند و گاهی قول می دهند که رفتار 

خود را تغییر دهند. 
این دس��ته از افراد آموخته اند که ابراز خش��م روش��ی س��ریع و مطمئن 
برای رس��یدن به خواس��ته ها و کنترل دیگران اس��ت. کودکان در س��ن 
ک��م می آموزند ک��ه کج خلقی و رفت��اری توأم با گری��ه و جیغ و فریاد 
می تواند یک ش��کات، اس��باب بازی یا عملی ش��دن خواس��ته آنها را 
 به دنبال داش��ته باشد و بزرگس��االن نیز متوجه می ش��وند که عصبانیت 
می تواند موجب ش��ود کودکان به حرفشان گوش دهند، هر چند که عمر 

این حرف شنوی ممکن است بسیار کوتاه باشد. 
آنچ��ه در کان��ون اف��کار این اش��خاص وج��ود دارد، نیاز ب��ه قدرت و 
کنترل داش��تن بر دیگران اس��ت. آنها بر خاف ظاهرشان دارای حس نا 
 امن��ی و عدم قدرت هس��تند و غی��ر از مواقع ابراز خش��م، خود را قوی 

نمی دانند. 
آنها از وابس��تگی رن��ج می برند و هنگامی که دیگران ترکش��ان می کنند 

دچار انزوا و تنهایی ش��ده و بیش از پیش به خشم فزاینده 
و انفجاری مبتا می شوند. 

کنترل یا مهار کردن
آخرین روش، کنترل یا مهار خشم است. شخصی که چنین روشی در ابراز 
 خشم دارد، از میزان خشم خود آگاه است و آن را در راهی سازنده ابراز 
می کند. او به جای س��رکوب کردن یا منفجر شدن از غضب، به احساس 
خود واقف اس��ت و انرژی حاص��ل از آن را در راهی صرف می کند که 

منجر به یک تغییر در موقعیت یا ارتباط آنها شود. 
برای مثال، یکی از والدین مکن است اعام کند: من از این که تو اسباب 
بازی هایت را جمع نکرده ای عصبانی هس��تم ش��خصی که خش��م خود 
را کنت��رل میکن��د، گفتگو را طوری پیش می برد که س��ازنده باش��د و به 
 ج��ای اینکه بگوید چه چیزی نمی خواهد، به بیان واضح خواس��ته خود 
می پردازد. او ممکن است به فرزندش بگوید: من می خواهم که تمام اسباب 
 بازی هایت را جمع کنی، در غیر این صورت مجبور می شوم مدتی آنها را کنار 

بگذارم. 
در این روش والدین، فرزند خود را به خاطر اجرای خواسته خود خجالت 
نمی دهد و او را مقصر جلوه نمی دهد. روش اول ممکن است در کوتاه 
مدت مفید باشد، اما همکاری کودك را در دراز مدت تضمین نمی کند و 

عاوه بر آن موجب بروز رنجش و کینه توزی خواهد شد. 
باورهای غلط در ابراز خشم

کس��ی که می تواند خش��م خود را کنترل کند، می داند که جماتی نظیر: 
خش��م و غضب نادرس��ت و مذموم هس��تند و یا اگر داد بزنی خش��مت 
ب��ه پای��ان می رس��د واقعیت ندارن��د و مهم ت��ر از همه این ک��ه، چنین 
افرادی اف��کار غیر منطقی و بی معنایی که می توانند موجب خشمش��ان 
 ش��وند را تش��خیص می دهند، با آنها مبارزه کرده و از ذهن خود خارج 

می کنند. 
آنها به خوبی متوجه هستند که چه چیزی خونشان را به جوش می آورد و با 
 تمرین و ممارست  توانسته اند در چنین برخوردهایی بهترین تصمیم را اتخاذ 

کنند.

از آنج��ا که زنان س��هم عم��ده ای در 
خان��واده دارن��د در جه��ت همراهی 
هم��ه اعض��ای خان��واده و مدیری��ت 
اقتصادی ش��ان نیز تاثیر بسزایی دارند، 
 بنابرای��ن ض��روری اس��ت در س��ال 
آم��وزش  در  اقتص��ادی«   »جه��اد 
مه��ارت ه��ای اقتصادی ب��ه فرزندان 
کوش��اتر باشند. بخش مهمی از مسائل 
اقتص��ادی خانواده آم��وزش و تربیت 
رفتار صحیح اقتصادی به فرزندان است. 
آموزش اقتصاد به فرزندان به دو گونه 
مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. 
بخش غیرمستقیم که مهمتر هم هست، 
روش و ن��وع عملکرد والدین اس��ت 
 ک��ه خواه و ناخواه ب��ه فرزندان منتقل 
می ش��ود. مادران مدیر، قانع و صرفه 
 جو، فرزندانی به همی��ن گونه تربیت 
م��ی کنند و مادران اس��رافکار، تجمل 
پیش��ه و مصرف گ��را نی��ز فرزندانی 
تن��وع طلب و مص��رف زده به جامعه 
تحویل می دهن��د. بنابراین اولین گام 
در آم��وزش مه��ارت ه��ای اقتصادی 
به فرزندان تصحی��ح عملکرد والدین 

است.

در ش��یوه دوم، والدی��ن ی��ا مربیان به 
گونه ای مس��تقیم عمل م��ی کنند. به 
عنوان مث��ال درباره مس��ائل اقتصادی 
ب��ا فرزن��دان گفتگ��و م��ی نماین��د یا 
 در هن��گام خری��د تذک��رات الزم و 
 آم��وزش ه��ای ض��روری را ب��ه آنها 
م��ی دهند یا در خانه در مورد مصرف 
آب، ب��رق، م��واد غذای��ی، نگهداری 
وس��ایل و... امر و نهی می کنند. اولین 
چیزی ک��ه در اقتصاد خان��واده مورد 
توجه و بحث اس��ت نحوه مصرف از 
جزئ��ی ترین اق��ام مصرفی در داخل 
 منزل گرفت��ه مثل آب، ب��رق، انرژی، 
فرآورده های سوختی، وسایل الکتریکی 
و ... تا تمام کاالهای مصرف خوراکی، 
آشامیدنی و ملزومات مورد نیاز است. 
در واقع در حوزه خانواده زنان قادرند 
برای استفاده بهینه از امکانات موجود 
و به وی��ژه مصرف درس��ت انرژی با 
مدیریت صحیح خود وضعیت مصرف 
را تعدیل و س��امان بخشند. در نتیجه 
در ایجاد تحوالت اساس��ی و حتی در 
کارکرده��ای اقتصادی در کل کش��ور 

نقش آفرینی کنند. 

آموزش مهارت اقتصادی به فرزندان 

ضرورت آموزش مهارت های اقتصادی 
توسط مادر به فرزندان 

پنجره

دث
حوا

در بسیاری از فرهنگ ها فقر را به معنای »عدم تکافوی ضروریات زندگی« 
تعری��ف کرده اند. چنین تعریفی به طور کلی، دقیق و جامع نیس��ت؛ زیرا 
ضروری��ات زندگ��ی هر جامع��ه در طول زم��ان و مکان ابعاد و اش��کال 
گوناگون��ی دارد و از جامعه ای به جامعه دیگر دگرگون مي ش��ود. از این 
رو، تعیین یک تعریف علمی برای »فقر« که برای هر زمان و مکان صادق 
باشد، ممکن نیست. ولی آنچه مسلم است فقر زائیده دو عامل تعیین کننده 

چون کمبود و مالکیت است. 
بدین معنی که در بس��یاری از جوام��ع همه چیز به قدر وفور وجود ندارد 
و تقاض��ا بیش از عرضه اس��ت در نتیجه هر چه که برای زندگی ضروری 
و کمیاب اس��ت ارزش اقتصادی پیدا مي کند و به محض این که ارزشمند 
مي ش��ود در بسیاری از کش��ورها عده کمی آن را تصاحب مي کنند و عده 
کثیری از آن محروم مي گردند. به دنبال این امر کس��انی که امکان دستیابی 
به ش��یئی نادر را ندارند نس��بت بدان احس��اس »فقر« مي کنن��د؛ به عنوان 
مثال تاکنون وفور هوای تنفس��ی و امکان همگان برای برخورداری از آن 
موجب ش��ده است که هنوز هوای تنفسی در احتکار قرار نگیرد و ارزش 
 اقتصادی پیدا نکند؛ در نتیجه کسی هم نسبت به هوای تنفسی احساس فقر 
نمی کند ولی اگر روزی بش��ر در ماه مستقر شود، به واسطه صدور هوا از 
زمین به ماه یا تولید هوا در ماه، بواس��طه کم- یابی، هوای تنفس��ی ارزش 
اقتصادی پیدا مي کند و کس��انی که در ماه س��اکن باشند و بدان دسترسی 
کمتری داشته باشند احساس فقر مي کنند و به هر وسیله برای زنده ماندن 
درصدد دس��تیابی بدان بر مي آیند. فقر زمینه و بستر مناسبی برای پیدایش 
بس��یاری از انحرافات اس��ت. بر اس��اس آموزه های دین مبین اسام، فقر 
ن��ه تنها بر کردار و رفتار افراد فقیر تأثی��ر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های 
فکری و اعتقادی آنان را نیز مضطرب و لرزان مي س��ازد؛ چرا که کس��ب 
درجات باالی ایمان نیازمند ش��ناخت قوی و خرد دینی است. کسب این 
امتیازات نیازمند فرصت ها، وس��ایل و امکاناتی است که در شرایط عادی، 
فقر از داش��تن این امکانات در حد مطلوب محرومند. هر چند این ارتباط 
مطلق نیس��ت و اغنیا هم دچار انحراف از نوع دیگر مي شوند، اما زمینه و 
بس��تر در شرایط فقر برای انحراف مساعدتر اس��ت. تأثیر ویرانگر فقر بر 

رفتار فقیر به دلیل تحقیر، برچس��ب کجروی و بیگانگی نس��بت به آداب 
و رس��وم پذیرفته ش��ده در جامعه مي باش��د. عاوه بر این، افراد محروم 
در بس��یاری موارد امکانات، وس��ایل و فرصت های مورد نیاز برای نیل به 
اهداف مش��روع اجتماع��ی را در اختیار ندارند. این بدان معنا نیس��ت که 
انحراف��ات در فقرا و فقیران خاصه گردد، بلکه نوع، انگیزه، علل انحراف 
و کجروی ثروتمندان با فقرا تفاوت دارد؛ حتی کجروی ثروتمندان نسبت 
به ن��وع انحراف و کجروی فقرا زیان آورتر و ویرانگرانه تر مي باش��د. از 
س��نخ شناسی انحرافات و کجروی فقرا معلوم مي شود که کجروی آنان یا 
برای تأمین معیشت و یا ناشی از حقارت و ضعف اعتماد به نفس مي باشد. 
از این رو، به هر میزانی که این دو مش��کل برطرف ش��ود، به همان میزان 

احتمال فقرا نیز کمتر خواهد شد.
بدون تردید فقر و نابرابری های اقتصادی از زمره مهم ترین معضات جامعه 
بشری است که از جایگاه ویژه ای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار 
اس��ت. فقر از بنیادی ترین مشکات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان 
اس��ت که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن 
نه تنها کاسته نش��ده بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. 
مشکات فقر فقط منحصر به پیامدهای خود فقر نمی باشد، بلکه مشکات 
این مس��اله اجتماعی زمانی ش��دت پیدا می کند که آن بسترساز انحرافات 
می گردد. ارتباط بین فقر و انحرافات اجتماعی، موضوعی نو و بدیع نیست. 
جوامع انس��انی در طی حیات خویش به ش��کلی، با این دو مقوله درگیر 
بوده اند. ارتباط بین فقیران، گرس��نگان و بی خانمان ها با س��ارقان، قاتان، 
معت��ادان در حوزه های مختلف علمی از قبیل، عل��وم اجتماعی، اقتصادی 
و روان شناس��ی، موضوع تحقیق و پژوهش ه��ای مختلف قرار گرفته و از 
منظرهای گوناگون به آن توجه گردیده است؛ به گونه ای که در هر زمان و 
به تناسب شرایط، امکانات و فضای جامعه، راه حل هایی در برخورد با آن 
در نظر گرفته شده است. با شکل گیری »نهضت علمی« و آغاز بررسی های 
علمی پدیده های فیزیکی، طبیعی، انس��انی و اجتماع��ی، فقر و انحرافات 
اجتماعی نیز از موضوعاتی بود که به طور تقریبی از یکصد س��ال پیش، با 
کمک ابزارهای علمی جدید، مورد کنکاش علمی قرار گرفته و نظریه ها و 

تئوری های جدیدی در این ارتباط ارائه گردیده است. 
انحراف

»انحراف اخاقی، از اصول اخاقی دس��ت کش��یدن و کارهای ناشایست 
کردن، انحراف از دین، ارتداد و برگش��تن از دین، انحراف فکری، و کجی 
اندیش��ه اس��ت.« در اصطاح علوم اجتماعی »انحراف« این گونه تعریف 
گردیده اس��ت: انحراف »رفتاری است مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار 
اجتماعی گروه یا جامعه ای خاص. این تعریف رفتارهای بس��یار گوناگون 
نظی��ر تقلب، جنای��ت، اعتیاد، انحراف های جنس��ی و... را دربر مي گیرد.« 
منظور از قید »رفتار« در تعریف انحراف، رفتاری اس��ت که دیرگاهی دوام 
بیاورد. این که انحراف شامل رفتار مي گردد، مسلم است، اما محدود شدن 
در مقوله رفتار الزامی به نظر نمی رس��د. بهتر اس��ت دامنه تحقیق، عقاید 
و ارزش های مخالف هنجار را نیز دربر گیرد. در نتیجه، مناس��ب تر اس��ت 
انحراف این گونه تعریف گردد: »موقعیتی که عکس العمل نسبت به محیط 
در چهارچوب مورد انتظار نباش��د، خواه به لحاظ کامی، خواه حرکتی و 

خواه فکری و عاطفی.«
ارتباط انحرافات اجتماعی با فقر

برخی از جامعه شناس��ان فقر را از عوامل به وجود آورنده جرم دانس��ته، 
مي گوین��د که در فرد تهیدس��ت عقده حقارت ایجاد مي ش��ود و او را به 
ارت��کاب جرم وا می دارد. در پیوند برخی از انواع کجروی ها با فقر مانند 
روس��پیگری، گدایی و برخی از دزدی ها، بیماری های روحی و... تردیدی 
نیس��ت. برخی  چنین نشان داده اس��ت که در ایتالیا خانواده های فقیر 60 
درصد جمعیت را تش��کیل مي دادند ولی جرایم مربوط به آنها 85 درصد 
تا 90 درصد کل جرایم بوده اس��ت. مطالعات اجتماعی نش��ان مي دهد در 
کشورهایی که توزیع ثروت به صورت عادالنه نباشد، هر روز فقرا فقیرتر 
و اغنیا ثروتمندتر مي ش��وند، فاصله طبقاتی فزونی مي یابد و به علت عدم 
آموزش های اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی 
از مادی گرایی و فردگرایی، که از اختصاصات جامعه های در حال توسعه 
اس��ت، افراد قادر به هدایت درس��ت س��تیز علیه این بی عدالتی اجتماعی 
نیس��تند مارکس معتقد اس��ت که جنایت، فحش��ا، فس��اد و رفتار خاف 
 اخاق در درجه نخست ناشی از فقر است که زائیده سیستم سرمایه داری 

است. 
بدین س��ان که عده معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید، ثروت ها را 
به طور نامس��اوی تقسیم مي کنند و تناقضات جامعه ای را پدید مي آورند؛ 
در نتیجه، ش��اهد آنیم که ارزش های اجتماعی فاقد اعتبار مي شود، نظارت 
اجتماعی سس��ت مي گردد و بزه��کاری و تبهکاری عمومیت پیدا مي کند. 
م��ی توان در حالت کل��ی اثرات فقر را برای روی ش��خص و جامعه این 
گونه بیان کرد؛ فقر روی تندرس��تی، چگونگی فرهنگ خانواده و امکانات 
تحصیلی اثر مي گذارد. فقر مانع مي شود که فرد به عنوان عضو فعال جامعه 
وظیفه و دین خود را نس��بت به جامعه انج��ام داده و از حقوق اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی بهره مند شود.

س��ردار کرم��ی در آخری��ن روز از همایش س��ه 
روزه ارتق��ای امنیت اجتماع��ی در جمع معاونان، 
فرمانده��ان و کارکنان فرمانده��ی انتظامی پلیس 
مرکز استان کسب رضایت باالی مردم را مهم ترین 
و جدی ترین هدف پلیس بیان کرد و اظهار داشت: 
مردم از پلیس انتظاراتی دارند که هر مأمور موظف 
 اس��ت به نحو شایس��ته آن انتظ��ارات را برآورده 

کند. 
وی افزود: یکی از راه های شناخت رضایت مردم 
از کار پلیس این اس��ت که اگر مأمور پلیس فردی 
را دستگیر کرد و این کار با تشویق مردم همراه شد 
آن مأمور باید بداند که کارش به جا بوده و اگر دید 
مردم دخالت کردند و گفتند چرا وی دستگیر شده 
مأمور باید بداند که در جایی از کارش اشتباهی رخ 
داده است. این مقام مسئول باال بودن سطح آگاهی 
کارکنان و استفاده به موقع از تجهیزات پیشرفته را 
در کاهش وقوع جرائم تأثیرگذار دانست و گفت: 

نیروهای پلیس باید از ابزارهای پلیسی چون به جا 
و به موقع استفاده نمایند و مصادیق جرایم آشکار 
را بدانن��د و با آنان به نحو مطلوب برخورد نمایند. 
فرمانده انتظامی استان در ادامه حضور در اجتماع، 
ارتباط و تعامل، حضور در مراسم مذهبی و در کنار 
مردم را از جمله شرایط یک پلیس موفق برشمرد. 
این مق��ام انتظام��ی تصریح کرد: ب��ه برکت نظام 
جمهوری اسامی ایران امروز مردم فرهنگ انقابی 
و اسامی دارند و از اعتقادات باالیی برخوردارند و 
پلیس هم می بایست در دو جایگاه یکی در درون 
س��ازمان و دیگری در نزد مردم هم اعتقادات خود 
را افزایش دهد و هم با وضعیت آراسته ظاهر گردد. 
سردار کرمی به اهمیت کار پلیس و نقش آن را در 
حفظ نظم جامعه پرداخت و خاطرنش��ان کرد: اگر 
آرامش در جامعه نباش��د و قانون هم اعمال نگردد 
قطع��اً جامعه دچار هرج و مرج ش��ده که این کار 

باعث عدم پیشرفت جامعه می شود.

با تاش مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان تع��داد یک هزار و 317 
قطع��ه تجهی��زات ماه��واره کش��ف و س��ه نفر 
 از توزی��ع کنن��دگان عم��ده این اقام دس��تگیر 

شدند. 
س��رهنگ میرعب��اس صوفی ون��د، رئیس پلیس 
امنیت عمومی اس��تان اصفهان با بیان این مطلب 
اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که 
فردی به نام »اردشیر - ف« اقدام به تهیه و توزیع 
و نص��ب تجهیزات دریاف��ت از ماهواره می کند 
موضوع در دس��تور کار مأموران اداره نظارت بر 

اماکن عمومی این پلیس قرار گرفت. 
وی افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و کس��ب 
اطمینان در این خص��وص مأموران با هماهنگی 
مق��ام قضای��ی از منزل نامبرده بازرس��ی به عمل 
آوردند. این مقام مس��ئول گفت: در این بازرسی 
تعداد یک ه��زار و 317 قطعه تجهیزات ماهواره 

شامل رسیور، بشقاب گردان فلزی، دیش، ال ان 
بی به همراه بست و پایه و دیگر متعلقات مربوط 
به آن کشف و ضبط و نامبرده نیز دستگیر شد. 

رئی��س پلی��س امنی��ت عمومی اس��تان همچنین 
بی��ان داش��ت: در عملیات��ی دیگ��ر دو نف��ر از 
 توزیع کنن��دگان تجهیزات ماه��واره به نام های 
 »کوروش - ق« و»منصور –خ« را شناسایی و دستگیر 

کردند. 
ای��ن مق��ام انتظامی اظهار داش��ت: در بازرس��ی 
از من��زل مته��م ردی��ف اول تع��داد 180 قطعه 
تجهی��زات ماه��واره از قبی��ل دی��ش، ال ان بی، 
رس��یور و دیگر متعلقات کش��ف و ضبط ش��د. 
س��رهنگ صوفی وند در پایان خاطرنش��ان کرد: 
در مجم��وع این دو عملیات س��ه نف��ر از توزیع 
کنن��دگان تجهی��زات ماهواره دس��تگیر و جهت 
 سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده 

شدند.

مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان پرده از راز قتل 
مرد 30 ساله ای که در یکی از خیابان های اصفهان 

به ضرب گلوله از پای درآمده بود برداشتند. 
سرهنگ حسین حس��ین زاده، رئیس پلیس آگاهی 
اصفهان اظهار داشت: قتل مرد موتورسواری که در 
یکی از خیابان های اصفهان به ضرب گلوله از پای 
درآمده بود در دستور کار مأموران اداره جنایی پلیس 

قرار گرفت.
وی تصری��ح ک��رد: تیم پلیس آگاهی وی��ژه مبارزه 
 با قتل به بررس��ی موضوع پرداختن��د و با توجه به 
سرنخ های موجود در صحنه به اطاعاتی در مورد 

قاتل پی بردند. 
این مق��ام مس��ئول اف��زود: در تحقیق��ات میدانی 
مش��خص ش��د که قاتل پس از انجام قتل متواری 
و در مکان��ی نامعل��وم مخفی ش��ده ب��ود. رئیس 
پلی��س آگاهی اس��تان ادام��ه داد: در نهایت پس از 
ت��اش ش��بانه روزی مأموران مخفی��گاه این قاتل 
ک��ه »ج��واد -ت« ن��ام دارد شناس��ایی و در ی��ک 
 عملیات ضربتی پلیسی دستگیر و به آگاهی منتقل 

شد. 
این مق��ام انتظامی با بیان این که متهم در تحقیقات 
اولیه پس از رویارویی با استناد و مدارك مستدل به 
انجام قتل اقرار کرد افزود: طبق اعترافات صریح متهم 
 انگیزه قاتل از ارتکاب قتل خاتمه دادن به مزاحمت ها

و تهدیدهای مقتول برای برادرش بوده است. 
س��رهنگ حسین زاده به کش��ف یک قبضه ساح 
کمری، مقادیری مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و 
کراك از منزل متهم اشاره کرد و گفت: متهم به همراه 
پرونده جهت س��یر مراح��ل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

استفاده به موقع از تجهيزات پيشرفته 
در کاهش وقوع جرائم تأثيرگذار است 

 کشف 1317 قطعه تجهيزات ماهواره 
در اصفهان

قتل در پی تهديد و مزاحمت 

فقر

روش ابراز خشم شما چيست؟ 

ناپيدای آشنا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص حاج رسولیها:

افزایش تعرفه بيمه ساختمانی منطقی نيست
رئیس شوراي اس��امي شهر اصفهان با تاکید بر این 
که افزایش 50 درصدی حق بیمه س��اختمانی منطقی 
نیست، گفت: افزایش تعرفه بیمه ساختمان عاوه بر 
کاهش ساخت و ساز، نارضایتي مردم را نیز به دنبال 

داشته است. 
عباس حاج رسولیها در حاشیه اولین جلسه ماقات 
مردمي خود با اش��اره به این ک��ه افزایش تعرفه بیمه 
موجب ش��ده اس��ت ش��هرداري  به مجلس شوراي 
اس��امي و نیز به دولت اعتراض کنند که در اجراي 
ای��ن مصوب��ه تعدیل هایي اعمال ش��ود، افزود: برای 
بررسی این موضوع به زودی جلسه ای با استانداری 

برگزار می شود.
وی با اش��اره به این ک��ه این موضوع مصوبه مجلس 
 اس��ت، تصریح کرد: بر اس��اس ای��ن مصوبه مراجع 
ذی رب��ط مکلفن��د ص��دور پروانه را من��وط به ارائه 
 رس��ید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع کنند از 
این رو الزم اس��ت تعرفه بیمه ساختمان دوباره مورد 

کارشناسي قرار گرفته و در آن تجدید نظر شود.
حاج رسولیها خاطرنش��ان کرد: امروز در ماقات با 
شهروندان عمده ترین درخواست و نارضایتی مردم 
افزایش تعرفه بیمه ساختمان بود که امیدواریم دولت 

و مجلس در این خصوص تجدید نظر کنند.
وی برگ��زاری ماق��ات ه��اي مردم��ي را یک��ي از 
ابزارهاي نظارتي این شورا بیان کرد و اظهار داشت: 
ش��ورای اسامی شهر اصفهان مصمم است مسائل و 

مشکات شهر و شهروندان در زمینه های مختلف را 
در س��ریع ترین زمان ممکن حل و فصل نماید و در 

این زمینه از هیچ تاشی دریغ نخواهد کرد.
رئیس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان تاکید کرد: 
برگزاری ماقات های مردم��ی باید در تمام ارگانها 
نهادینه شود و در واقع حل سریع مشکات مردم به 

یک فرهنگ تبدیل شود.
حاج رسولیها سرعت پاس��خگویی و رفع مشکات 
مردم از طریق نهاد مردمی ش��وراها را با سیستم های 
دولت��ی و اداری غیر قابل مقایس��ه دانس��ت و ادامه 

داد: ماق��ات های مردمی ب��ه عنوان یکی از ارکان و 
سیاست های اصلی شورا در 3 دوره گذشته همواره 

مورد توجه اعضای شورای شهر بوده است.
وی با تاکید بر این که نظارت ش��وراي اس��امي بر 
امور اجرایي ش��هر و رفع مش��کات ش��هروندان را 
ضروري و کمیته هاي نظارتي این شورا را تاثیرگذار 
در روند حل این مش��کات دانست و تصریح کرد: 
شوراي اسامي به دنبال روزي است که مردم با هیچ 
مش��کلي مواجه نبوده و دیگر نیاز به مراجعه به این 

شورا نداشته باشند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی:

اشتغالزايی در آبزی پروری اصفهان 85 درصد افزايش يافت

 پروژه مسكونی جلوان در اصفهان 
کلنگ زنی شد

زاینده رود

پروژه مس��کونی 490 واحدی جلوان با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد 
مس��کن انقاب اسامی، رئیس بنیاد مس��کن انقاب اسامی، معاونان و 

جمعی از مسئوالن استان اصفهان کلنگ زنی شد.
معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان در حاشیه این مراسم گفت: عملیات 
اجرایی این پروژه در بلوك های 13 و 11 واحدی در محله جلوان جنب 
اتوبان فرودگاه که از مناطق محروم شهر اصفهان می باشد آغاز شده است.

صمصام ش��ریعت افزود: زیربنای کل این پروژه 57450 مترمربع است و 
متراژ مفید هر واحد 2 خوابه بین 70 تا 95 مترمربع می باشد.

وی تصریح کرد: این پروژه در جهت تولید مس��کن برای قشر نیازمند در 
قالب خودمالکی احداث می شود و با اجرای این پروژه تحولی در منطقه 
ایجاد می گردد. همچنین کلنگ زنی فاز سوم پروژه فجر از دیگر برنامه های 
روز گذش��ته بود که معاون عمرانی استانداری در خصوص این پروژه نیز 
گفت: هم اکنون کلنگ زنی احداث 100 واحد مسکونی در منطقه 10 در 

منطقه ای منتهی به خیابان جی زده شد.
صمصام شریعت افزود: این پروژه ها ظرف مدت دو سال به بهره برداری 
می رس��د و شروع آنها از محل اعتبارات بنیاد مسکن با مشارکت شرکت 

توسعه مسکن است و سپس با وام به مصرف کننده واگذار می شود.
گفتنی اس��ت: بازدید مسکن مهر و افتتاح 100 واحدی مسکن محرومین 
علویجه بازدید از پروژه های شهرستان تیران و کرون و کلنگ زنی پروژه 
رضوانشهر )خیرین مسکن س��از تیران( ، بازدید از پروژه های شهرستان 
فاورجان و پروژه آماده سازی مسکن مهر فوالدشهر، جلسه با معاونین بنیاد 
مسکن استان و مدیران شعب، جلسه با مشاور طرح 200 واحدی الگوی 
مسکن روستایی و دبیر مسابقه طراحی و معماری و بازدید از کارخانه آجر 

از برنامه های دو روز گذشته بود.

تا پايان شهريورماه؛
سند راهبردي صادرات استان 

اصفهان تدوين مي شود
معاون برنامه ریزي و بودجه استاندار اصفهان گفت: تا پایان شهریورماه 
س��ال جاري س��ند راهبردي صادرات اس��تان به منظور افزایش س��هم 
صادرات��ي در کش��ور تدوین مي ش��ود. علیرضا همدانیان در نشس��ت 
کارگروه توسعه صادرات، بیان داشت: ارزش صادرات اصفهان در سال 
گذش��ته یک میلیارد و هش��تصد میلیون دالر بوده است که در مقایسه 
با س��ال گذش��ته و با وجود اجراي قانون هدفمندي یارانه ها رشد قابل 
توجهي را تجربه کرده اس��ت. معاون برنامه ریزي و بودجه استانداري 
اصفهان تصریح کرد: صادرات آهن آالت و فوالد از مهم ترین کاالهاي 
صادر ش��ده از اس��تان اصفهان بود که با رش��د هفت درصدي در سال 
1389 مواجه ش��د. وي اظهار داشت: تا پایان شهریورماه سال جاري به 
منظور افزایش سهم استان اصفهان در صادرات، سند راهبردي صادرات 
استان تدوین خواهد شد. همدانیان اضافه کرد: از جمله اهدافي که در 
تدوین این سند مورد توجه قرار گرفته، ترسیم نقشه راه توسعه صادرات 

استان در سال جاري و در سال هاي آینده است. 

هدف مديريت استان:
اشتغال پايدار، توليد ثروت ملی

استاندار اصفهان گفت: پاالیشگاه اصفهان تأمین مواد اولیه پتروشیمي 
را در اولویت کاري خود قرار دهد تا مش��کلي براي این مجموعه به 

وجود نیاید.
علیرض��ا ذاکر اصفهان��ي در بازدید از پتروش��یمي اصفه��ان افزود: 
مدیریت استان به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و تولید ثروت ملي است 

و بر همین اساس به بخش صنعت توجه ویژه اي دارد.
ذاک��ر اصفهاني با بیان این که هش��ت هزار واحد صنعتي در اس��تان 
اصفه��ان وجود دارد، اظهار داش��ت: حفظ و ارتق��اي این واحدهاي 
تولیدي در استان اصفهان اصلي ترین وظیفه ماست. ذاکر اصفهاني با 
بیان این که استان اصفهان قطب اول صنعت در کشور است، تصریح 
کرد: پاالیش��گاه اصفهان و شرکت پتروش��یمي اصفهان باید با تعامل 
و همکاري هر چه بیش��تر در صدد حل مشکات باشند. وي با بیان 
این که یکي از مش��کات پتروش��یمي اصفهان اخذ پروانه بهره برداري 
واحد تولیدي اس��ت، اظهار داش��ت: دس��تگاه هاي مربوط براي حل 
این مش��کل مس��اعدت الزم را انجام دهند. ذاکر اصفهاني افزود: در 
سالي که از سوي مقام معظم رهبري به نام جهاد اقتصادي مزین شده 

وظیفه بخش صنعت ویژه و مضاعف است. 
وي ب��ا بیان این ک��ه براي تحق��ق منویات مقام معظم رهبري س��تاد 
هماهنگ��ي اجرای��ي فرمان جهاد اقتص��ادي در اس��تانداري اصفهان 
تش��کیل شده اس��ت، افزود: در این س��تاد تمام مدیران کل مرتبط با 
بخش صنعت حضور دارند و به صورت ویژه به مشکات این بخش 
رس��یدگي مي ش��ود. ذاکر اصفهاني ادامه داد: حل مشکات صنعت 
در دس��تور کار مدیریت اس��تان اس��ت و بدون هیچ منتي پیگیر حل 

مشکات این بخش هستیم.

گرامی داشت روز جهانی کارگر با 
حضور 100 نفر از کارگران چينی 

CMEC شرکت
گروه 100 نفره کارگران چینی شرکت CMEC که به عنوان همکار 
خارجی در پروژه نسوز چینی باطری های ککسازی توازن )باطری3( 
مش��غول فعالیت هستند به همت روابط عمومی و به مناسبت گرامی 
داش��ت روز جهانی کارگر طی گشت یک روزه از آثار تاریخی شهر 

اصفهان بازدید به عمل آوردند.

امسال؛
برداشت 135 هزار تن گندم از 

مزارع چهارمحال و بختياري
مدیر زراعت اداره کل جهاد کش��اورزي چهارمحال و بختیاري گفت: 
پیش بیني مي شود در سال زراعي جاري 135 هزار تن گندم از سطح 
مزارع این استان برداشت ش��ود. مسعود میرزایي اظهار داشت: سال 
گذش��ته 147 هزار تن گندم از سطح مزارع این استان برداشت شده 
اس��ت که شهرستان ش��هرکرد در بین شهرس��تان هاي هفت گانه این 

استان بیشترین میزان تولید را داشته است. 
وي اف��زود: از این می��زان 7 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کش��اورزان 
توس��ط ش��رکت غله و کارخانج��ات بخش خصوصي سراس��ر این 
اس��تان در سال گذشته از کش��اورزان خریداري شده است. میرزایي 
خاطرنش��ان کرد: طبق پیش بیني، کشاورزي این میزان در سال جاري 

به 60 هزار تن افزایش خواهد یافت. 
مدیر زراعت اداره کل جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري با اشاره 
به میزان برداش��ت گندم در س��ال جاري از س��طح مزارع این استان، 
گفت: پیش بیني مي ش��ود برداشت گندم در سال جدید به 135 هزار 
تن کاهش یابد. وي خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به کاهش بارندگي، 
خشکسالي و سرمازدگي احتمال کاهش تولید وجود دارد و چنانچه 
بارندگي هاي بهاره تا پایان س��ال زراعي بیش��تر شود، تولید گندم نیز 
افزای��ش خواهد یاف��ت.  میرزایي افزود: در بخ��ش ترویج برگزاري 
کارگاه هاي آموزشي به منظور ارتقاي توان تولید کشاورزان در سطح 

شهرستان هاي استان در دستور کار قرار گرفته است. 

تا پايان مردادماه جاري؛
ناوگان اتوبوسراني شهرکرد 

الكترونيكي مي شود
سرپرس��ت س��ازمان اتوبوس��راني ش��هرکرد و حومه گفت: تا پایان 
مردادماه س��ال جاري بلیت از سیس��تم ناوگان اتوبوس��راني حذف و 
کارت الکترونیکي جایگزین آن مي شود. لهراسب علیپور در نشست 
کمیته حمل و نقل و س��وخت اس��تان چهارمح��ال و بختیاري اظهار 
داشت:  اجراي طرح مکانیزه و الکترونیکي کارت بلیت، نقش موثري 
در راس��تاي جابه جایي پول و همچنین سهولت در پرداخت کرایه و 
خدمات رس��اني به مردم دارد. وي افزود: زیرساخت هاي اجراي این 
طرح فراهم ش��ده و ب��ا بازدید از نحوه اجراي ای��ن طرح در برخي 
اس��تان ها، از تجربیات آنها براي راه ان��دازي مطلوب تر این طرح در 
شهرکرد استفاده خواهد شد. علیپور ظرفیت جابه جایي روزانه مسافر 
یک اتوبوس را 700 تا یک هزار و 200 مسافر اعام کرد و گفت: در 
حال حاضر به ازاي هر یک هزار و 400 نفر مس��افر یک اتوبوس در 
شهرکرد در حال فعالیت است. سرپرست سازمان اتوبوسراني شهرکرد 
و حومه تعداد اتوبوس هاي بخش دولتي و خصوصي فعال در شهرکرد 
و حومه را 125 دس��تگاه اتوبوس اعام ک��رد و افزود: از این تعداد 
80 دستگاه اتوبوس در بخش ملکي و 45 دستگاه اتوبوس در بخش 
خصوصي این س��ازمان در حال خدمات رساني به شهروندان هستند. 

صدور 240 هزار دفترچه بيمه طرح 
پزشك خانواده در کشور

مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعي کشور از چاپ و صدور بیش از 240 
هزار دفترچه بیمه طي سه ماهه سوم سال گذشته در ارتباط با طرح پزشک 
خانواده در کش��ور خبر داد. رحمت اله حافظي ضمن بیان این که وزارت 
رفاه در اجراي طرح پزشک خانواده با وزارت بهداشت همکاري مناسب 
و خوبي داشته، اظهار داشت: بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت درباره 
اجراي طرح پزشک خانواده تفاهمنامه اي منعقد شده که بر همین اساس 
وزارت رف��اه خود را مکل��ف به همکاري در این خصوص مي داند و به 

تعهداتي که در این ارتباط داده عمل کرده است. 
وي ادامه داد: در همین راستا در ابتدا مبالغي از جمله یک میلیارد تومان به 
استان خوزستان، یک میلیارد تومان به استان سیستان و بلوچستان و 500 
میلیون تومان به چهارمحال و بختیاري که استان هاي پایلود طرح پزشک 
خانواده در کشور هستند به عنوان پیش پرداخت اختصاص داده تا بتوانیم 

در پیشبرد این طرح کمک و همکاري الزم را داشته باشیم. 
حافظي تصریح کرد: در ابتدا قرار بر این ش��د که دفترچه هاي بیمه طرح 
پزش��ک خانواده را تأمین اجتماعي تهیه و چاپ کند اما در ادامه س��ایر 
بیمه ها اعام اس��تقال کردند و مسئولیت جامعه هدف خود را بر عهده 
گرفتند. وي افزود: بر همین اساس بیمه تامین اجتماعي بیش از 240 هزار 
دفترچه چاپ و تهیه کرده که از این تعداد 30 هزار دفترچه براي اس��تان 
چهارمحال و بختیاري چاپ و صادر شده است که دانشگاه علوم پزشکي 
باید با ارائه لیس��ت این افراد اقدام��ات الزم را صورت دهد. مدیرعامل 
صندوق تأمین اجتماعي کشور با بیان بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت 
کشور تحت پوش��ش بیمه تأمین اجتماعي هستند، گفت: این در حالي 
است که در چهارمحال و بختیاري بیش از 350 نفر زیر پوشش این بیمه 
هستند که 40 درصد از جمعیت این استان را در بر مي گیرد. حافظي افزود: 
بر همین اس��اس تعداد بیمه شدگان زیر پوشش تامین اجتماعي در سال 
89، شش درصد نسبت به سال گذشته آن افزایش داشته که این رقم در 
چهارمحال و بختیاري هشت درصد بوده که دو درصد بیشتر از میانگین 
کشوري است. وي تعداد مستمري بگیران بیمه تامین اجتماعي را یک هزار 
و 500 نفر در کشور برشمرد و گفت: طبق مصوبه هیأت دولت در سال 

گذشته مستمري این افراد شش درصد افزایش داشته است. 
مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعي ادامه داد: در س��ال گذش��ته 700 نفر 
از افراد زیر پوش��ش، تقاضاي بازنشستگي پیش از موعد داده بودند که 
طبق نظر و بررسي هاي کمیته مربوط با تقاضاي 200 نفر از این افراد 
موافقت ش��د و این روند در س��ال جاري نیز ادامه داش��ته و افرادي 
که تحت ش��رایط ویژه و خاص باش��ند مي توانن��د از این تمهیدات 

بهره مند شوند. 

مع��اون بهب��ود تولی��دات دام��ی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: میزان اش��تغال 
آبزی پروری این اس��تان 85 درصد افزایش داشته 
اس��ت. امیرحسین افیونی با اش��اره به فعالیت های 
انجام گرفته به منظور بهبود تولیدات دامی در این 
اس��تان، به میزان اشتغالزایی حوزه آبزی پروری در 
استان اش��اره کرد و افزود: آمارهای به دست آمده 
نش��ان می دهد که میزان اش��تغال آبزی پروری در 
استان اصفهان طی سال گذشته 85 درصد افزایش 

داشته است. 
وی به میزان تولیدات آبزیان پرورش��ی در س��ال 
گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: تولیدات آبزیان 
پرورش��ی در این استان طی سال گذشته، سه هزار 
و 940 تن بوده اس��ت که امیدواریم این میزان در 
س��ال جاری افزایش یابد. مع��اون بهبود تولیدات 

دامی س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با 
اشاره به میزان این تولیدات در بخش های مختلف 
آب��زی پروری تصریح کرد: می��زان تولیدات آبزی 
پروری در س��ال گذش��ته 760 تن ماهی پرورشی 
ماهیان گرم آبی، دو هزار و 350 تن پرورش ماهیان 
سردآبی و 830 تن تولید ماهی در منابع آبی استان 

را شامل شده است.
وی با تأکید بر این که این میزان تولید در مقایس��ه 
با هدف گذاری های برنامه چهارم توسعه، از میزان 
فزاینده ای برخوردار بوده است، اضافه کرد: میزان 
تولیدات آبزی پروری استان اصفهان در سال 89 بر 
اس��اس پیش بینی های برنامه چهارم توسعه بین 10 

تا 26 درصد افزایش داشته است. 
افیون��ی در بخش دیگ��ری از صحبت های خود به 
میزان تولی��دات ماهیان زینتی در اس��تان اصفهان 

اشاره کرد و بیان داشت: در بخش تولیدات ماهیان 
زینتی در سال گذشته 41 میلیون قطعه ماهی زینتی 
در این اس��تان تولید و به بازار فروش عرضه شده 

است.
وی ب��ا تأکید بر این که برنامه  چهارم توس��عه افق 
بس��یار بلندی را برای تولید ماهیان زینتی در استان 
تعریف کرده اس��ت، ادامه داد: ب��ا توجه به برنامه  
چهارم توس��عه باید میزان تولی��د عملکرد ماهیان 
زینتی در استان اصفهان به 15/5 میلیون تن برسد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی 
اصفهان با اشاره به این که باید پیشرفت محسوسی 
در تولید ماهیان زینتی صورت پذیرد، گفت: برنامه  
چهارم توسعه مشخص کرده که استان اصفهان در 
زمینه تولید ماهیان زینتی باید رش��د 165 درصدی 

را در تولید تجربه کند.

مدير کل میراث فرهنگی اصفهان:
مرمت کاشیكاری مسجد سید اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: فاز اول 
مرمت کاشیکاری مسجد سید اصفهان یکی از مساجد دوره قاجاریه انجام شد. 
اسفندیار حیدری پور افزود: برای مرمت کاشی های مسجد سید اصفهان هزینه ای 
بالغ بر صد و چهل و هفت میلیون و پنجاه و هفت هزار و سیصد و نوزده ریال 
از اعتبارات ملی هزینه شده است. وی بیان داشت: از اقدامات صورت گرفته در 
این بنا تهیه مصالح و نصب کاشی های هفت رنگ بر روی سطوح صاف، تهیه 
مصالح و تزریق و استحکام بخشی پشت کاشی ها بدون برچیدن، تهیه مصالح و 
ساخت کاشی شامل پیاده نمودن طرح، لعاب گذاری و پخ کاشی های 20 در20،  
تهیه مصالح و ترزیق و استحکام بخشی لعاب های جداشده، تهیه مصالح و خالی 
نمودن گچ های فرسوده  بندهای بین کاشی ها و استحکام بخشی و تهیه مصالح و 

بندکشی گچی بین کاشی ها ذکرکرد.

مديرکل اوقاف و امور خیريه استان اصفهان:   
امسال درآمد موقوفات دو برابر می شود 

مديرکل ستاد مديريت بحران استان:
تشكيل کميته ريسك خشكسالی به منظور مقابله با بحران خشكسالی دراصفهان

زاینده رود

حجت االسام حس��ین اژدری در جمع خبرنگاران 
استان گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
که امسال را سال جهاد اقتصادی نامیدند جهاد برای 
موقوفات یکی از س��ه جهادی است که برای اوقاف 
تعریف شده و بحث دو برابر شدن در امور موقوفات 

از موارد مطرح برای امسال است.
 وی درآم��د موقوف��ات در س��ال قب��ل را ح��دود
34 میلیارد و 750 میلیون ریال عنوان و خاطرنش��ان 
کرد: 21 درصد این مبلغ جهت احیا و شناس��ایی و 
بهره وری موقوفات صرف شده که مي خواهیم این 
رقم را به 77 میلیارد برسانیم. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اس��تان ساخت و س��از بقاع و جهاد فرهنگی 
را از دیگر موضوعات تعریف ش��ده برای این اداره 
دانست و افزود: سال گذشته 8 میلیارد تومان ساخت 
و ساز در بقاع متبرکه داشتیم که 90 درصد این مبلغ 
توس��ط مردم تأمین ش��د که در اینجا باید از هیأت 
امناء بق��اع متبرکه که واقعاً تاش می کنند تش��کر 
کنیم همچنین برنامه ریزی برای ارتقای این مبلغ به 
16 میلیارد تومان انجام و به شهرس��تان ها نیز اباغ 
شده اس��ت. حجت االسام اژدری درباره اجاره بها 
گفت: یک��ی از بحث های مطرح ب��رای موقوفات 

به روز کردن اجاره بهاس��ت چ��را که موضوع برای 
برخی موقوفات بحث اس��تیجاری مطرح نمی شود 
و یا این که اجاره بها به روز نیست. وی خاطرنشان 
کرد: کمتر از 20 درصد مدیران و مردم قیود شرطی 
در خصوص موقوفات را دریافته اند باید گفت: در 
م��ورد 90 درصد موقوفات زم��ان، مکان و موضوع 
مطرح اس��ت و اینگونه نیس��ت که پول ها بدون در 
نظر گرفتن این سه رکن صرف شود. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان ضمن تأکید بر جهت دهی مردم 
به سوی وقف های جدید تصریح کرد: مواردی مثل 
وقف برای سکونت زوج های جوان برای یک مدت 
زمان خاص، وقف برای دانش��جویان بی بضاعت و 
یا بیماران، وقف برای قرآن که در سطح استان بسیار 
کم اس��ت به طوری که افراد مکانی را وقف کنند و 
استادی که تعلیم و آموزش را بر عهده گیرد از جمله 
وقوفی هستند که باید مردم به سویشان گرایش یابند. 
حجت االس��ام اژدری بزرگ تری��ن کار اوقاف در 
انتهای سال 89 و ابتدای سال 90 را راه اندازی بانک 
جامع موقوفات و بقاع متبرکه اعام و خاطرنش��ان 
کرد: این کار در کل کش��ور انجام ش��ده و اصفهان 
اولین اس��تان برای این قدم بزرگ بوده اس��ت. تمام 
اطاعات موقوفات پایه، اسناد اجاره ها، مشخصات 
مستأجرین با مدارك، در تمام دوران شناسایی بیش 

از 700 نی��ت برای موقوف��ات و ... تحت این بانک 
قرار گرفته و برنامه ریزی شده که مطالب دیگر هم 
به این بانک اضافه ش��ود. وی درباره مطالبات اداره 
اوقاف از ادارات دولتی گفت: این میزان قابل توجه 
است و حدود 14 دستگاه در استان به ادارات اوقاف 
بدهکارن��د و فرصتی هم به آنها داده ش��ده که این 
بدهی را تسویه نمایند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اس��تان در بخش دیگر سخنان خود درباره برگزاری 
مراسم سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه)س( 
افزود: برخی بقعه ها مراس��م ویژه ای برای این ایام 
دارند و طبق فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبنی بر 
این که مراس��م ش��هادت حضرت فاطمه)س( باید 
عاشورایی برگزار شود این مراسم در این بقعه ها به 

صورت ویژه انجام و عزاداران اطعام می شوند.
حج��ت االس��ام اژدری تصریح کرد: ب��ا تفاهمی 
که با س��ازمان ملی جوانان ش��ده در 50 نقطه شهر 
اصفهان ایس��تگاه ه��ای مذهبی دایر می ش��ود که 
موضوعشان صدیقه طاهره)س( است و بحث مطرح 
 فاطمه شناس��ی می باشد. وی در خاتمه خاطرنشان 
ک��رد: کتابی با عن��وان پیام یاس نبوی چاپ ش��ده 
که مس��ابقه ای هم در آن به همراه جوایز ارزش��مند 
طراحی گش��ته است افراد می توانند این کتاب را از 

بقاع متبرکه تهیه و در مسابقه شرکت نمایند.
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آسیب به بازارهاي داخلي ک
ارمغان  افزايش قیمت بدون دلیل

رئیس گروه اقتصادي استانداري چهارمحال و بختیاري گفت: افزایش قیمت 
 بدون دلیل موجه و بدون هماهنگي آسیب جدي بر بازارهاي داخلي وارد مي کند.
ملک محمد قرباني در نشس��ت کمیسیون تنظیم بازار این استان اظهار اشت: 
بخش بس��یاري از نابساماني هاي موجود در قیمت اقام ناشي از عدم تناسب 

بین تنظیم بازار و تولیدکنندگان است. 
وي افزود: کاالهاي وارداتي بعد از یک بازده زماني وارد کش��ور مي ش��وند و 
در بحث قیمت گذاري برخي اقام نابساماني هاي موجود به عدم هماهنگي و 
تناس��ب الزم بین تنظیم بازار و تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مي شود. 
قربان��ي ادام��ه داد: با توجه ب��ه افزایش قیمت نف��ت از 80 دالر به 100 دالر 
افزایش ناش��ي از ای��ن تغییر قیمت بر افزایش اق��ام بازارهاي داخلي پنج تا 

شش ماه بعد احساس مي شود.  

مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان از تشکیل 
کمیته ای در قالب ریسک خشکسالی در این استان  به 
منظور مقابله با بحران خشکسالی در سال جاری خبر 

داد.  
منصور شیشه فروش با بیان این که به تازگي مرکز پایش 
خشکس��الی در اصفهان راه اندازی ش��ده است، اظهار 
داش��ت: این مرکز موظف است تا اطاعات، تغییرها 
و مشکل های به وجود آمده در زمینه خشکسالی را در 

اسرع وقت تهیه و به کمیته ریسک خشکسالی استان ارایه 
 دهد تا در آن کمیته بررسی و تصمیم گیری صحیح اتخاذ 

شود. 
وی افزود: امسال به منظور مقابله با بحران کم آبی در 
اس��تان اصفهان اجرای طرح ه��ا و برنامه های مختلفی 
مدنظر قرار گرفته است که از مهم ترین آنها می توان به 
مدیریت صحیح و بهینه در مصرف آب شرب، صنعت 
و کشاورزی، جلوگیری از پرت آب در شبکه های آب 

و فاضاب ش��هری و روستایی و تس��ریع در اجرای 
طرح های تأمین آب و آبخیزداری اشاره کرد. 

شیشه فروش خاطرنشان کرد: سال گذشته با اقدام های 
انجام ش��ده، از پرت آب در ش��بکه های آب شهری و 
روس��تایی 15 درصد جلوگیری ش��ده است و امسال 
هم انتظار داریم بتوانیم با اختصاص اعتبارهای الزم به 
س��ازمان  آب و فاضاب اس��تان از پرت آب در این 

شبکه ها تا حد امکان جلوگیری شود.  

اطاعت از واليت فقیه آزمون و محكي براي 
واليت پذيري مهدوي است

در راستای سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( برنامه اي با عنوان»شب 
آخ��ر« با حضور دکت��ر بانکي، عضو هیأت علمي دانش��گاه اصفهان، در این 
دانش��گاه برگزار شد. در این برنامه دکتر بانکي با ارائه  تفسیر تشابه حضرت 
فاطمه)س( به شب قدر خاطرنشان کرد: عالي ترین مقام معرفي شده در قرآن 
مقام امامت مي باشد. وي با اشاره به معناي لغوي »شهر« به معناي ماه، معناي 
حقیق��ي آن را »امام« بیان نموده و حقیقت لیله القدر را حضرت فاطمه)س( 
بیان کرد و با اش��اره به آی��ه  »لیله القدر خیر من الف ش��هر« حقیقت فاطمه 
زه��را)س( را برتر از هزار حقیقت امام نامید. بانکي ضمن تش��ریح فضایل 
حض��رت فاطمه)س(، با اش��اره به فرموده  آن حض��رت در باب »مثل االمام 
مثل الکعبه« اصلي ترین درس حضرت زهرا)س( و رس��الت اصلي ایشان را 

تحکیم امامت نامید. 

تجلیل از استادان نمونه دانشگاه شهرکرد

تجلی��ل  دانش��گاه ش��هرکرد  نمون��ه  اس��تادان  از  مراس��مي  برگ��زاري   ب��ا 
شد.

اس��ماعیل اسدي، رئیس دانشگاه شهرکرد در مراس��م تجلیل از استادان نمونه 
این دانشگاه معلم را مشعل دار فرهنگ جامعه دانست و گفت: معلم نماد علم، 
دانش و فرهنگ یک جامعه است، چرا که تنها فرهنگ را به نسل جدید منتقل 

نمي کند بلکه به تکامل فرهنگ جامعه یاري مي رساند. 
وي ب��ا بیان این ک��ه تمام اف��راد تحصیل کرده جامعه، رش��د فک��ري، علمي 
و اندیش��ه عقان��ي خ��ود را مره��ون زحم��ات بي ش��ائبه معلم��ان اس��ت، 
اف��زود: معلم��ي ش��غل و حرفه نیس��ت و بخش��ي از ق��درت الی��زال الهي 
اس��ت ک��ه دیگ��ران از این سرچش��مه علم و دان��ش فیض و به��ره مي برند. 
اس��دي باتوج��ه ب��ه ظرفیت هاي علم��ي این دانش��گاه، گفت: این دانش��گاه 
 هم اکن��ون یک��ي از بزرگ تری��ن و مهم ترین قطب هاي آموزش��ي این اس��تان 

است. 
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پرسش
خبر

منظ��ور از ارزش پ��ول مل��ی، قدرت 
خرید پول هر کش��ور در ب��ازار کاال و 
خدمات اس��ت. این که به ازای درآمد 
پولی چه میزان کاال و خدمات می توان 
 خرید، منعکس کننده قدرت خرید پول 

است. 
بنابراین طبیعی اس��ت ک��ه هرچه نرخ 
ت��ورم باال باش��د با یک می��زان درآمد 
ثابت به مق��دار کمتری می توان از کاال 
و خدمات استفاده کرد. بنابراین هرچه 
نرخ ت��ورم باالت��ر رود ارزش پول نیز 
کاه��ش خواهد یافت. ب��ه عنوان مثال 
اگر شاخص قیمت سال 1353 را یک 
فرض بدانیم، این شاخص هم اکنون به 
300 رسیده است یعنی یک واحد پول 
ما در س��ال 53 االن یک سیصدم شده 
است و یک اسکناس 1000 تومانی آن 
س��ال ارزش��ی معادل 300 هزار تومان 
فعل��ی دارد. از س��ال 1353 با افزایش 
قیم��ت نفت، نرخ تورم هم در کش��ور 
رش��د کرد و دو رقمی ش��د و به طور 
مشخص، همزمان ارزش پول ملی نیز 
کاهش یافت. اگر یک میزان پول را در 
ده س��ال پیش در نظ��ر بگیرید و توان 
خری��د این مق��دار در آن زمان و حال 
حاضر را مقایس��ه کنید، ه��ر اندازه که 
میزان خرید کاهش یافته به همان مقدار 
پول کاهش ارزش داشته است. بنابراین 
تصور ای��ن که ارزش پ��ول ملی فقط 
در براب��ر ارز خارجی معین می ش��ود، 
نادرس��ت اس��ت. وقتی ما ب��ه تفاوت 
ق��درت خرید ی��ک می��زان ثابت پول 
در ب��ازار جهانی را مدنظ��ر قرار دهیم 
ن��رخ ارز مطرح می ش��ود. از طرفی در 
نظر بگیرید زمان��ی که نرخ دالر هفت 
تومان بود ش��ما با 1000 تومان چقدر 
ق��درت خرید داش��تید و االن که نرخ 
دالر چیزی حدود 1000 تومان است با 
همان 1000 تومان چه میزان می توانید 
خری��د کنید. این نکته ک��ه ارزش پول 
م��ا در برابر ارزش پول دیگری کاهش 
یافته منعکس کننده تفاوت نرخ تورم ما 
و نرخ تورم در آن کش��ور دیگر است. 
به ط��ور مثال اگر در یک ب��ازه زمانی 
مش��خص، تورم آمریکا کمتر از تورم 
در کش��ور ما بوده می توانی��م بگوییم 

ک��ه ارزش پول ما یعن��ی ریال در برابر 
دالر تضعیف شده است و برعکس اگر 
ت��ورم آمریکا در آن بازه زمانی بیش از 
تورم در ایران باشد می توانیم بگوییم که 
ارزش ریال در برابر دالر تقویت ش��ده 
است. به این خاطر ارزش پول ملی در 
پدیده ای اداری و مصنوعی که قابلیت 

تصمیم گیری داشته باشد، نیست. 
به هر ان��دازه که بتوانید ن��رخ تورم را 
کنترل کنید می توان ارزش پول ملی را 
نیز تقویت کرد. نتیجه این که اصلی ترین 
تغییر در تعیی��ن ارزش پول، نرخ تورم 
اس��ت و اگر قرار است که ارزش پول 
ملی تقویت شود این کار باید با کنترل 
نرخ تورم صورت پذی��رد. طبق قانون 
پول��ی بانک��ی، واحد پولی کش��ور ما 
ریال و ج��زو کوچک ترین آن »دینار« 
است. اما این جزء کوچک از سال های 
دهه س��ی به طور علنی از چرخه پولی 
کشور خارج شده و کاربردی ندارد در 
حالی که به طور مثال »سنت« که جزء 
کوچک دالر اس��ت همچن��ان کاربرد 

خود را حفظ کرده است. 
چه دلیلی دارد ک��ه واحد پول جزء ما 
واحدی باشد که از گردش پول خارج 
شده اس��ت؟ و حتی اکنون مردم ریال 
را پ��ول خرد می دانند. در س��ال 1308 
که ریال به عنوان پول رس��می کش��ور 
انتخاب شد، یک ریال معادل صد دینار 
قرار داده ش��د و دینار ب��ه عنوان پول 
جزء مطرح شد. پس از آن، با توجه به 
تورم های مالیمی که آن سال ها داشتیم 
به تدریج خود ریال تبدیل به پول جزء 
ش��د و یک ریالی کوچ��ک ترین پول 
جامعه ش��د. البته در دهه چهل و اوایل 
دهه پنجاه واحد کوچک تر از ریال هم 
در معامالت اس��تفاده می ش��د. به طور 
مثال واحد ده ش��اهی مط��رح بود که 
چون قدرت خرید داشت در معامالت 
مورد اس��تفاده مردم ق��رار می گرفت. 
همان ط��ور ک��ه االن دیگر س��که های 
ده ریال��ی و بیس��ت ریالی موضوعیت 
ندارن��د. آن زمان هم گرچه تورم پایین 
ب��ود ولی با افزایش تدریجی آن، واحد 
دین��ار و کوچک ت��ر از ریال از چرخه 

پولی کشور حذف شد.

ب��زرگ تری��ن و کاراترین و پویاتری��ن بازار مالی در جه��ان با گردش مالی 
روزان��ه 1/6 تریلی��ون دالر اس��ت. )30 برابرحجم معا م��الت روزانه بازار 
س��هام و اوراق قرض��ه و خزان��ه داری آمریکا(. فارکس خری��د یک ارز و 
ف��روش ارز دیگر در یک ب��ازارover the counter ) ب��ازاری که مکان 
 فیزیک��ی ندارد( می باش��د ک��ه ارزها به ص��ورت جفتی معامله می ش��وند 

 . EUR/USD مانند
حجم عظیمی از این معامالت ارزی به جای نقل و انتقال واقعی ارز، از طریق 
بدهکار و بستانکار کردن حساب های بانکی انجام می شود. با توجه به این که 
همه ملل بسوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند و همه فعالیت های اقتصادی 
 باید به پول برگردانده شوند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف 

نمی شود! 
پ��س از جن��گ جهان��ی دوم دولتها جهت بازس��ازی اقتصادی کش��ورهای 
مطبوعش��ان تصمی��م گرفتند تا با ثابت نگه داش��تن قیمت ارزها نس��بت به 
دالر آمری��کا ب��ا آرامش و آس��ودگی خیال به تحکیم مب��ادالت تجاری بین 
خ��ود بپردازند، اما این مورد تا س��ال 1۹۷1 بیش��تر دوام نداش��ت و پس از 
آن بناب��ر ش��رایط خاص جهان قرار بر این ش��د که ارزه��ا بتوانند به آزادی 
در قب��ال یکدیگ��ر مبادل��ه ش��وند و قیم��ت یک ارز ب��ا توجه ب��ه عرضه 
 و تقاض��ای ب��ازار تعیین ش��ود ن��ه بواس��طه سیاس��ت دولتها. پ��س از آن 
بان��ک ها که به لح��اظ ماهیت بانکی خود همیش��ه درگی��ر جریان ارزهای 
خارج��ی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خ��ود افتادند و به همین جهت 
یک جریان بین بانکی را به وجود آوردند تا بواس��طه آن بتوانند ارزهایی را 
که فکر می کردند در آینده ارزش بیش��تری خواهند داشت را تهیه و آنهایی 
را ک��ه فک��ر می کردن��د ارزش خود را از دس��ت خواهند داد بواس��طه این 
جریان بفروش��ند بنابراین به خاطر این که هر بانکی اس��تراتژی خاص خود 
را دنب��ال می کرد جریانی به نام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید. 
بازار فارکس مکان مرکزی س��ازمان یافته ای ن��دارد، در این بازار معامالت 
 ارزی از طری��ق کامپیوت��ر و تلف��ن از نق��اط مختلف این ک��ره خاکی انجام 
می ش��ود. بخش عظیمی از معامالت ارزی در بازار فارکس مربوط به خرید 
و فروش نقدی و لحظه ای ارز می باشد. این تبادالت ارزی بین دالر آمریکا 
و چهار ارز اصلی که عبارتند از پوند انگلیس، یورو اروپا، فرانک س��وئیس 
 و ی��ن ژاپن صورت می گیرد. این چه��ار ارز در مقابل دالر خرید و فروش 

می شوند. 
چرا نرخ ارزها مدام تغییر می کند؟ 

منحن��ی های عرضه و تقاضای ارز یک کش��ور در ط��ول زمان جا به جا می 
ش��ود و همین انتقال باعث بروزتغییرات دائمی نرخ ارز خواهد شد. این جا 
به جایی ممکن اس��ت بر اثر تغییر س��لیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و 
خارجی – رش��د متفاوت اقتصادی- تفاوت نرخ های تورم در کش��ورهای 
مختل��ف- تغیی��ر در نرخ های بهره- تغییر در انتظ��ارات – مداخالت بانک 

مرکزی جهت انجام سیاست های پولی و ... به وجود آید. 
 مکان مرکزی بازار فارکس کجاست؟ 

برعکس بازارهای س��هام که مکان فیزیکی مشخصی دارند معامالت در بازار 
جهانی ارز در مکان خاصی متمرکز نش��ده است. بازار فارکس یک بازار بین 
بانکی می باش��د که در حقیقت معامالت بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه 
الکترونیکی هدایت و کنترل می ش��ود. البته ش��بکه سوئیفت توسط بانک ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه 

سوئیفت می باشد. 
چه کسانی در بازار فارکس شرکت می کنند؟ 

ب��ازار فارکس یک بازار بین بانکی نامیده می ش��ود به ای��ن دلیل که بازیگر 
 کهن��ه ای��ن ب��ازار، بانک ها اع��م از)تجاری- مرک��زی و س��رمایه گذاری( 
بوده اند. اما در حال حاضر بازیگران این بازار عالوه بر بانک ها شرکت های 
چند ملیتی- تاجران- ش��رکت های بیمه- شرکت های صادرات و واردات- 
 صندوق های بازنشس��تگی- س��فته ب��ازان- کارگزاران و اش��خاص حقیقی 

هستند. 
 چه زمانی بازار فارکس گشایش می یابد؟

این بازار ۲۴ س��اعته بوده که با با بازگش��ایی هر یک از مراکز مالی در جهان 
ش��روع ب��ه فعالیت می کن��د به طوری ک��ه معامالت ارزی در طول ش��بانه 
روزتنها با یک تلفن یا با اس��تفاده ازش��بکه اینترنت امکان پذیر است. سیکل 
 بازگشایی مراکز مالی جهان بدین ترتیب می باشد: نیوزلند- سیدنی- توکیو- 
هنگ کنگ- س��نگاپور- بحرین- فرانکفورت- زوری��خ- پاریس – لندن- 
نیویورک- ش��یکاگو و لس انجلس. اما بزرگ تری��ن و مهمترین مرکز مالی 
ب��ازار جهانی ارز همانا لندن اس��ت. بعد از لندن بازاره��ای ارزی نیویورک 
 و توکی��و ق��رار دارند در س��ایر مراکز مالی معام��الت کوچک تری صورت 
 می گیرد. بنابراین بر خالف س��ایر بازارهای مالی جه��ان معامله گران بازار 
می توانند ۲۴ س��اعته از هر گونه حوادث سیاسی- اقتصادی و اجتماعی که 

باعث نوسان در این بازار می شود استفاده کنند.
گوشه هایي از امتیازات بازار فارکس

 24 ساعته بودن: به دلیل به هم پیوستن شبکه بانکي تمام جهان و با توجه 
به گس��ترش ارتباطات الکترونیک به صورت بیس��ت و چهار ساعته و بدون 

وقفه از ابتدا تا انتهاي هفته امکان دسترسي به این بازار وجود دارد.
 نقد بودن یا الیودیتی: طرف ش��ما در اینجا فقط بازار اس��ت به این مفهوم 
که فقط با بازار معامله مي کنید و به هیچوجه به دنبال فروش��نده یا خریدار 

نیستید.
 مدیری��ت ریس��ک: به دلی��ل حجم باالي نوس��انات روزان��ه )روزي 18 
ه��زار دفعه تغیی��ر قیمت( س��رمایه گذار ب��ا انبوهي از فرص��ت ها مواجه 
 اس��ت که مي توان��د با توجه ب��ه ابزار آنالیز ریس��ک از آنها به��ره برداري 

کند.
 دو طرف��ه ب��ودن: بر خالف بازار س��هام که معامله باید ب��ا خرید آغاز و با 
ف��روش پایان یابد در بازار ارز جهاني معامله را هم با فروش و هم با خرید 
م��ي توان آغاز کرد. بدی��ن مفهوم که مي توان ی��ک ارز را در قیمت باال تر 
فروخ��ت و پس از کاهش قیمت همان ارز را خرید. یکي از دالیل جذابیت 
این بازار همین نکته است که مي توان از تمام نوسانات چه در جهت افزایش 

وچه در جهت کاهش سود برد.
 اعتب��ار مضاع��ف یا لوریج : س��رمایه گ��ذاران در این بازار م��ي توانند با 
به��ره گی��ري از وام هاي از پیش تعیین ش��ده تا صد براب��ر موجودي خود 
جه��ت معامله گري و س��رمایه گذاري در این بازار اعتب��ار بگیرند. بنابراین 
 م��ي توانن��د با س��رمایه ه��اي کوچک اق��دام به انج��ام معام��الت بزرگ 

نمایند.
 ش��فافیت بازار: در این بازار اطالعات و اخبار همیشه به صورت شفاف و 

یکسان در اختیار همه قرار مي گیرد.

آیا ارزش پول ملی در مقایسه با دالر تعیین 
می شود؟

بازارفارکس )Forex( چیست؟      

ابالغ
10/۲6۹ شماره درخواس��ت: 8۹10۴603506000۴6، شماره پرونده: 880۹۹803506011۷8، 
شماره بایگاني شعبه: 8811۹۲، خواهان حسن تقي زاده دولت آبادي فرزند محمد دادخواستي 
به طرفیت خوانده اکبر تقي زاده دولت آبادي فرزند حس��ن فعاًل مجهول المکان به خواس��ته 
ابطال مبایعه نامه )مالي( و اس��ترداد ثمن معامله تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان که جهت 
رسیدگي به شعبه ششم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع 
و به کالس��ه پرونده 11۹۲/88 ح/ 6-880۹۹803506011۷8 ثبت گردیده و وقت رس��یدگي 
آن 13۹0/03/۲3 و س��اعت 8:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر 

گردد.
م الف/ 13836                                         فاني- مدیر دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان
 

ابالغ
10/۲۷0 شماره درخواس��ت: 8۹10۴603506000۴5، شماره پرونده: 880۹۹80350600۲۲۹، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 880۲30، خواهن محمدحس��ن آرام فر فرزند عباسعلي دادخواستي به 
طرفیت خوانده محسن فکور گهر فرزند حسن فعاًل مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان که جهت رسیدگي به شعبه ششم دادگاه عمومي )حقوقي( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 880۹۹80350600۲۲۹ ثبت 
گردیده و وقت رس��یدگي آن 13۹0/03/۲3 و س��اعت 11 تعین ش��ده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد.
م الف/ 1383۷                                        فاني- مدیر دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

 
احضار

10/3۷6 شماره درخواس��ت: 8۹10۴6035۴۴000۲0، شماره پرونده: 8۹0۹۹8036۲00۲13۹، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 8۹1۲۲1، چون آقاي عادل وردي نژاد فرزند رضا شکایتي علیه آقایان 
خسرو ایزدي و مجید میرزاخاني مبني بر مشارکت در ایراد صدمه بدني عمدي مطرح نموده اند 
که پرونده آن کالسه 8۹1۲۲1 این دادگاه ثبت وقت رسیدگي براي روز 13۹0/03/۲5 ساعت ۹ 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواري میباشد، لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شوید و در 

صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 1۴3۹3                     اکباتاني- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

1۲/1۴8 چون گزارش شکایتي علیه آقاي مصطفي تبلي پور مبني بر تغییر شماره شاسي بدون 
مجوز قانوني مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 8۹1۴05 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي 
براي روز ۹0/3/۲5 س��اعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوب��ت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16۴85                                 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ

1۲/۲3۲ شماره درخواس��ت: 8۹10۴603515000۴5، شماره پرونده: 8۹0۹۹8035150110۹، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 8۹111۴، خواهان سید محمد امیرالسادات فرزند عبدالکریم با وکالت 

فرزانه امیرالس��ادات و شهناز ش��ریفیان دادخواستي به طرفیت خوانده مهرداد شب انگیز فرزند 
غالمعلي به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان که جهت 
رس��یدگي به ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستري کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
1۴۲ ارجاع و به کالس��ه پرون��ده 8۹0۹۹8035150110۹ ثبت گردیده و وقت رس��یدگي آن 
13۹0/03/۲8 و س��اعت ۹:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار یا محلي آگهي 
مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضر گردد.
م الف/ 16۷۹۴   مظاهري- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان

 
احضار

1۲/۲۹5 چ��ون آقاي مهران همتیان ش��کایتي علیه آقاي علیرض��ا وثوقي فرزند خلیفه مبني بر 
بي احتیاط��ي در امر رانندگ��ي منجر به صدمه بدني غیرعمدي مطرح نم��وده که پرونده آن به 
کالس��ه 8۹1۴63 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز چهارش��نبه 13۹0/3/۲5 ساعت 
10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوب��ت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و 
نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر 
 ش��ود و در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 1۷10۹                     جزیني- مدیر دفتر شعبه 11۹ دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
احضار

1۲/318 چون آقاي حس��ن زارعي فرزند اصغر ش��کایتي علیه آقاي مصطفي زارعي مبني بر 
ممانعت و مزاحمت از حق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 8۹1۴38 ک 11۷ این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگي براي روز شنبه ۹0/3/۲8 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در 
یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نشر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 1۷151                                مدیر دفتر شعبه 11۷ دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

1/1۲0 کالس��ه پرون��ده: 8۹-113۲ ح/ 10، وق��ت رس��یدگي: 13۹0/3/۲5 س��اعت ۹/30، 
خواه��ان: ش��هرام پروین، خوانده: نصرت اله اباذري ش��ملزاري و ش��راره پروین، خواس��ته: 
مطالبه، خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رس��یدگي به شعبه 
10 ارج��اع گردیده و وقت رس��یدگي تعیین ش��ده به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرس��ي مدني مراتب 
ی��ک نوب��ت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر 
آخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگي حضور

به هم رساند.
م الف/ 8۲                                      مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
احضار

1/1۲1 چون آقاي مهدي نیکخواه دهنوي فرزند عباس��علي ش��کایتي علیه آقاي تورج صادقي 
مبن��ي بر س��رقت مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 8۹156۲ ک 1۲1 ای��ن دادگاه ثبت، 
 وقت رس��یدگي براي روز 13۹0/3/۲5 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مي باشد،  لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید 
جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 81                            توکلي- مدیر دفتر شعبه 1۲1 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
1/1۲۷ چون آقاي اسماعیل تقوایي فرزند مصطفي شکایتي علیه آقاي حسن فقیهیان مبني بر ایراد 
صدمه بدني غیرعمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 8501۴0 ک 116 این دادگاه ثبت، 
 وقت رسیدگي براي روز 13۹0/3/۲۴ ساعت 11/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مي باش��د،  لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت 
رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ ۷5                                        مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

۲/۲0۲ در خصوص پرونده کالسه 8۹-681 خواهان محمودرضا محمدي پور دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 3/500/000 ریال- هزینه دادرسي- خسارت تأخیر و تأدیه و قرار تأمین خواسته 
به طرفیت خلیل توکلي تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ ۹0/۴/8 
س��اعت 15:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر،  تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خوراسگان- انتهاي 
مسجد علي- روبروي دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 1۴۴5             دفتر شعبه 3۴ حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

۲/305 پرونده کالس��ه 880۹۹8035۴600085 ش��عبه 1۲0 دادگاه عمومي )کیفري( شهرستان 
اصفهان دادنامه ش��ماره ۹00۹۹۷035۴6001۴۲، ش��ماره بایگاني شعبه: 880585، شاکي: خانم 
شیوا میرحاج به نشاني چهار راه شکرشکن ابتداي خ احمدآباد کوچه ش محمد یزدخواستي پ 
1۴، متهم: آقاي خلیل کاووسي مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه از توجه به 
جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم دادرس��ي با استعانت از خداي سبحان شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

اتهام آقاي خلیل کاوس��ي دائر بر ترک نفقه موضوع ش��کوائیه خانم ش��یوا میرحاج از توجه به 
تحقیقات انجام ش��ده و مس��تندات ضمیمه و دالیل ابرازي و ش��هادت ش��هود و اقرار متهم و 
س��ایر قرائن و ش��واهد موجود در پرونده و اینکه متهم علي رغم ابالغ قانوني و انتظار کافي در 
جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه اي نیز ارائه ننموده اس��ت محرز است علیهذا دادگاه 
نامبرده را در اجراي ماده 6۴۲ قانون مجازات اسالمي به تحمل چهار ماه حبس تعزیري محکوم 
مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه 

مي باشد.
م الف/ 18۴6                             اعظمي- رئیس شعبه 1۲0 محاکم عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

۲/30۹ ش��ماره: ۲00/۹0 در خص��وص پرونده کالس��ه ۲۷0/۹0 خواه��ان هاجر نصراصفهاني 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه نفقه کپي از دادخواس��ت ضمیمه مي باشد به طرفیت مهدي نادري 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز پنجشنبه مورخ ۹0/3/۲۲ ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- 
مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1۹05            دفتر شعبه اول حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصی  

۲/306 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالک شماره 3/۹1۲  و 3/۹13 و 3/۹1۴ 
واق��ع درموغان بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي اکبر اس��کندري فرزند 
حس��ین وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 
13۹0/3/18 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه 
مالکی��ن ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابند. اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد وطبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی 
تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز 
تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد 

شد. تاریخ انتشار: ۹0/۲/15
میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
 

فقدان سند مالکیت
۲/30۷ نظر به اینکه آقاي اسماعیل بهرامي فرزند میرزا باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
ش��هود رسماًگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت س��ه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه 
زمین ش��ماره ۴۷6 فرعي واقع درس��ودآباد۲3 اصلي بخش یک ش��هرضابه مساحت ششدانگ 
س��یصدمترمربع شده که تمامت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک فوق درصفحه 10۷ دفتر156 
ذیل ثبت شماره 16۴56 بنام حیدرعلي ممیز ثبت و سند صادر شده که نامبرده بموجب سندشماره 
6160۹ – 5۹/6/11 دفتر 3 ش��هرضا تمامت مالکیت خودرابه اسماعیل بهرامي انتقال داده است 
اینک اس��ماعیل بهرامي تقاضاي  صدورس��ندمالکیت المثني نسبت به سه دانگ  مشاع مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده است لذا در اجراي ماده 1۲0آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

ابالغ وقت رسیدگي
۲/308 در خص��وص پرونده کالس��ه ۹0-15۲ خواه��ان بهزاد حضرتي دادخواس��تي مبني بر 
مطالب��ه مبلغ پنج میلیون تومان بابت س��ه فقره س��فته ب��ه ش��ماره هاي ۹۷85۲6-0۹۴۴535-

0۷8۷10۴ به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه لغایت زمان وص��ول آن به طرفیت ابوذر ابراهیمي 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز دوش��نبه م��ورخ ۹0/3/30 س��اعت 3/5 عصر 
تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشاني 
جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم 
 را اخ��ذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصمیم مقتضي

اتخاذ مي شود.
م الف/ 18۷3             دفتر شعبه ۲0 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

 
فقدان سند مالکیت

۲/311 نظر به اینکه آقاي اسماعیل بهرامي فرزند میرزا باارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت 
شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
شماره ۴۷6 فرعي از۲3 اصلي واقع در سودآباد بخش یک شهرضابه مساحت ششدانگ سیصد 
مترمربع شده که تمامت سه دانگ مشاع از پالک فوق در صفحه 110 دفتر156 ذیل ثبت شماره 
16۴5۷ بنام محمود ممیز ثبت وسندصادرشده که نامبرده بموجب سند شماره 6160۹ – 5۹/6/11 
دفتر 3 شهرضا تمامت مالکیت خودرابه اسماعیل بهرامي انتقال داده است اینک اسماعیل بهرامي 
تقاضاي  صدور سند مالکیت المثني نسبت به سه دانگ  مشاع مالکیت خود از پالک فوق رانموده 
است لذادراجراي ماده 1۲0آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 

و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی

با این که گردش��گري عشایر یا کردش��گري کوچ، این ظرفیت را داراست که در 
فهرست شاخه هاي گردشگري درآمدزا در ایران قرار گیرد، اما به دلیل نبود تعریف 
مشخص و راهکارهاي اجرایي و عملیاتي، در برنامه هاي توسعه گردشگري جایي 
ندارد.  کوچ بارزترین نشانه زندگي عشایر کشورمان است. عبور عشایر به همراه 
خانواده، اثاثیه منزل و دام ها به صورت جمعي از میان دشت ها و گردنه ها، دره ها و 
جنگل ها جذابیت ها و ویژگي هاي خاصي به آن مي دهد که مي تواند بازدیدکنندگان 
بس��یاري را به س��وي خود جذب کند. هرچند با توسعه راه ها و وسایل ارتباطي 
بخشي از عشایر براي حمل اثاثیه و خانواده از وسایل نقلیه از جمله کامیون و تراکتور 
استفاده مي کنند، ولي کوچ سنتي در بسیاري از مناطق عشایري ایران همچنان ادامه 
دارد. محمد علي اینانلو معتقد است:  هنوز تعریف مشخصي از گردشگري کوچ 
نداریم، ولي نکته اي که در این میان وجود دارد مدعي بودن گردشگري فرهنگي 
بر قرار گرفتن گردش��گري ایالت و عش��ایر و کوچ به عنوان یکي از شاخه هاي 
گردشگري فرهنگي است، اما اکوتوریست ها معتقد هستند که به دلیل نوع زندگي 
و نوع معیشت عشایر که در طبیعت زندگي مي کنند این نوع گردشگري مي تواند 
جزء شاخه هاي اکوتوریسم قرار گیرد. به گزارش CHN، با توجه به تعاریفي که 
درخصوص گردش��گري کوچ عنوان شده  است، مي توان گفت گردشگري کوچ 
یکي از زیرشاخه هاي اصلي و اساسي گردشگري روستایي به شمار مي رود و از 
آنجایي که بخش بزرگي از این نوع گردشگري در طبیعت اتفاق مي افتد، یک بخش 
اساسي از اکوتوریسم در جهان محسوب مي شود. هر ساله با آغاز فصل بهار و آغاز 
کوچ، مي توان گردشگري کوچ را رونق داد تا زماني که کوچ ایشان به پایان برسد، 
این درحالي اس��ت که سولماز رحیمي کارشناس گردشگري کوچ اداره  عشایر، 
گردشگران کوچ را از لحاظ اقتصادي، فرهنگي - اجتماعي، تفرج و سفر و دیدن 
طبیعت مورد بررسي قرار داد و گفت: تعدادي از این گردشگران براي بازدید منطقه، 
تولیدات عشایر و طبیعت به مناطق کوچ سفر مي کنند. تعدادي از این گردشگران به 
منظور محیط سنجي جهت سرمایه گذاري در منطقه و یا سرمایه گذاري در صنایع 
دستي عشایر به ییالق و قشالق  ها سفر می روند و تعدادي از گردشگران نیز براي 
آشنایي با آداب و رسوم و فرهنگ عشایر و نوشتن مقاله و انتقال آن به جامعه به 

این مناطق سفر مي کنند.
 پیش نیازها و ایجاد شرایط درآمدزایي

گردشگري کوچ یکي از جذاب ترین نوع گردشگري در ایران است. اینانلو معتقد 
است: در بعضي از کشورها، در مکان هایي که ایالت و عشایر حضور دارند، این 
نوع گردشگري جزء درآمدهاي خوب آنها به شمار مي رود، این درحالي است که 
در کشوري مانند ایران که دور تا دور مرزهاي  آن  را عشایر و کوچ کنندگان دربر 
گرفته اند و ایالت و عشایر اعم از شاهسون ها ، قشقایي ها و بختیاري ها را شامل 
مي شوند و تنوع فرهنگي و آداب و رسوم بسیار زیادي دارند ، از این منابع به عنوان 
جاذبه ها و امکانات گردشگري بهره نمي بریم. به گزارش CHN عوامل تأثیرگذار 
در س��نجش ظرفیت منطقه کوچ عشایر به معناي امکان سنجي منطقه به منظور 
شناس��ایي عوامل و ظرفیت سنجي تعداد گردشگراني است که مي توانند در این 
منطقه حضور پیدا کنند. این عوامل شامل مواردي از جمله تعداد گردشگراني که در 
فصول مختلف در منطقه حاضر مي شوند، تفاوت هاي اقتصادي میان گردشگران 
و مردم و عشایر محلي منطقه، ایجاد تعادل بین گردشگران و ظرفیت هاي منطقه، 
سنجش میزان درآمد و سطح زندگي عشایر، بررسي میزان مقاومت محلي در مقابل 
فرهنگ گردشگري، بررسي مدیریت روستایي و عشایري و آگاه سازي مردم عشایر 
از اثرات اقتصادي ورود گردشگر است. از طریق سنجش این عوامل مي توان به این 
نتیجه رسید که منطقه مورد نظر، توریست پذیر هست یا نه؟ بعد از تحقق این مهم 
مي توان امکانات مورد نیاز را براي حضور گردشگر ایجاد کرد. در رونق گردشگري 
کوچ باید نکاتي از جمله س��اماندهي تولیدات عشایر به منظور شناساندن جامعه 

عشایري و ایجاد شرایطي براي درآمدزایي ایشان در نظر گرفت که این مهم نیازمند 
زیرساخت هایي است که به گفته رحیمي، نیازمند اعتبارات بسیار کمي است. 

اینانل��و می گوید: مي توان از میان عش��ایر، خانواده های��ي را انتخاب کرد که هم 
ظرفیت هاي الزم را داشته باشند هم بتوانند گردشگر را نسبت به آداب و رسوم خود 
مطلع کنند. مي توان به ایشان وام داد تا بتوانند لوازم مورد نیاز خود را تأمین کنند و 
بعد شرایط را براي حضور گردشگر مهیا کرد تا ایشان را از نزدیک ببینند و با شرایط 
زندگي عشایر آشنا شوند. به گزارش CHN، اینگونه است که شرایط خوبي براي 
درآمدزایي عشایر فراهم مي شود و خانواده هاي بیشتري نسبت به تحقق این امر 
اقدام مي کنند که عالوه بر حفظ فرهنگ ایالت و کوچ نشیني، شرایط درآمدزایي و 
اشتغالزایي را براي ایشان به همراه خواهد داشت و با فراهم آمدن چنین شرایطي، 

جوانان عشایر به نقاط دیگر مهاجرت نمي کنند یا آن که یک جانشین نمي شوند.
 مزایاي دوسویه در گردشگري کوچ

هنگامي که گردش��گر در محیطي حضور پیدا مي کند از چند جنبه س��بب بروز 
تحوالتي در آن محیط مي شود، این تحوالت شامل ایجاد درآمدزایي، اشتغالزایي 
و تغییر برخي خورده فرهنگ ها مي ش��ود.اینانلو معتقد است: مزایاي گردشگري 
کوچ دو طرفه اس��ت، اول آنکه در تمام شاخه هاي گردشگري، اکوتوریسم جزء 
پردرآمدترین ش��اخه ها به ش��مار مي رود. به این معنا که اگر درآمد گردش��گري 
معمولي را به طور متوس��ط روزي ۷00 دالر در نظر بگیریم اکوتوریسم دو هزار 
دالر درآم��د خواهد داش��ت. از این رو آژانس متولي مي تواند س��رمایه گذاري و 
درآمدزایي خوبي از این راه داشته باشد. از سوي دیگر مي تواند براي ایل و عشیره 
کوچ کننده نیز منبع درآمدزایي و اشتغالزایي باشد. یکي دیگر از مزایاي گردشگري 
کوچ، آشنایي گردشگران با فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي محلي و بومي عشایر 
است که این آشنایي مي تواند دوسویه باشد. فرهنگي که از طریق گردشگري کوچ 
 بین گردش��گر و ایالت منتقل مي شود، مي تواند س��بب احیای بسیاري از خرده 
فرهنگ هاي فراموش شده بشود که این مهم براي کل کشور مفید خواهد بود. به 
گفته خلیلي، این تعامالت فرهنگي هم مي تواند در احیاي خرده فرهنگ هاي عشایر 
 مؤثر باشد و هم مي تواند سبب تأثیرپذیري جوانان عشایر از فرهنگ گردشگران 

شود. 

 ايل و ايل راه هاي عمده در ايران  

زيلوهای 500 ساله 
در موزه ميبد مي پوسند 

 فرامين سه دوره تاريخي 
به موزه هنر امام علي)ع( مي روند  

همايش معماري پايدار در مسجدسليمان 
برگزار مي شود   

موسيقي کوچ
 نغمه اي فراموش شده  

مدت هاس��ت که هیچ اسبي بر دش��ت هاي زیباي ترکمن، چارنعل 
نتاخت��ه، ن��واي دوت��ار و کمانچه و ن��ي از هیچ »اوی��ي« به گوش 
نمي رس��د، عش��ایر یکجانش��ین ش��ده و کوچ را از یاد برده اند، نه 
تنها عش��ایر ترکمن که عشایر قش��قایي و بختیاري و شاهسون هم 
به ناچ��ار به یکجانش��یني تن داده اند. این چنین اس��ت که آرام آرام 

موسیقي کوچ از یاد من و تو مي رود. 
زن��ان زیباي ترکمن، دیگر براي کودکانش��ان الالی��ي نمي خوانند. 
نه نم��د مي مالند و ن��ه قالي مي بافن��د. انگار بخت این س��رزمین 
بس��ته ش��ده است.هوش��نگ جاوید، پژوهشگر موس��یقي نواحي، 
ارتب��اط  ک��وچ  و موس��یقي  را در پهنه ای��ران فرهنگي باس��تان  و 
س��رزمین ایران فعلي  را به  چهار دسته  تقس��یم  مي کند و مي گوید: 
گروه نخس��ت به موس��یقي  کوچ  کنندگان  داخلي  تعلق دارد که  از 
ابتداي  س��کونت  در ای��ران  فعلي  از حدود مش��خص  منطقه  ییالق  
و قش��الق  خود خارج  نش��ده اند، بلکه  پذیراي  طوایف  دیگري  که  
 ب��ه  منطقه   آنان  آمده  و یا در مسیرش��ان  یکجانش��ین  ش��ده اند، هم 

بوده اند.
این  ش��کل  از موس��یقي  کوچ، به��ره  از طبقه  ش��بانان  مي برد که  تا 
عصر ساس��اني  جزء مهم ترین  طبقات  اجتماعي  ای��ران  بودند و به  
این  طبقه،  »رموم«  گفته  مي ش��د. به گفته این پژوهش��گر موس��یقي 
نواح��ي، موس��یقي  ک��وچ  داده ش��دگان  داخلي  ک��ه  در اث��ر تغییر 
حکومت ها، تغییر سیاس��ت هاي  اجتماعي  دولت ها و یا ناسازگاري  
با حکومت ها از جایي  به  جاي  دیگر کوچ  داده  شده  و به  همزیستي  
 ب��ا طوایف  و س��اکنین  منطقه   جدید عادت  کرده اند در دس��ته دوم 

قرار مي گیرد. 
این  نوع  موس��یقي  مربوط  است  به  اقوام  کورتي ، لولوبي ، سارانگي ، 
اعراب  سامي  و ش��بانکارگان طبرستان  و قهستان  )جنوب  خراسان  
فعل��ي ( که  در ط��ول  تاریخ  ضمن  اضافه  ش��دن  اقوام��ي  از ترک ، 
ترکمن  و بربرهاي  چین  خوارزم  و ترکس��تان  که  در اصل  در جاي  
دیگري  از ایران باستان  ساکن  بوده اند و به  مرور زمان  در اثر مسائل  
مختل��ف  به جاي  دیگري  از کش��ور کوچ  داده  ش��ده اند و در منطقه   
جدید، ضمن  حفظ  برخي  از نغمات  موسیقایي  خود، یا تأثیراتي  بر 
موس��یقي  منطقه  از طریق  نواي  سازها و نوع  آوازهایشان  نهاده  و یا 
تأثیراتي  پذیرفته اند و به  همین  دلیل ، تشخیص  اصالت  در این  دسته  

از موسیقي  بسیار سخت  است. 
 به  گفته جاوید، موسیقي کرمانج هاي  خلخال ، هشتپرتوالش ، تالش ، 
زاغمرز مازندران ، میخ س��از مازندران ، کرد کوي گلس��تان  و شمال  
خراس��ان  و موسیقِي ترک هاي  نیشابور، ش��مال  خراسان ، رامیان  و 
مینو دشت  گلستان ، استان  مرکزي  )خلج  و اطراف  تفرش ( و بخشي  
از اس��تان کردستان  )قروه ، بیجار، گروس (، گرجي هاي  مازندران  و 
اصفهان  )افوس (، اس��تان  مرکزي ، عرب هاي  خراسان  و مازندران  و 
کرمان  و کرمانج هاي  قرائي  کرمان ، از این  دسته اند که  پژوهش هایي  
اندک  به  صورت  تک نگاري  بر روي آن  صورت  پذیرفته  و اکثر آنها 
خالي  از اشکال  نیست، ضمن  آن که  این  موسیقي  از تنوع  ساز و آواز 
غني  و گس��ترده اي  برخوردار است  و دستگاه هاي  فرهنگي ما به  آن  

بي توجه  و کم  التفات  هستند.
 نویس��نده کتاب»نق��ش زن در موس��یقي مناطق ایران«، موس��یقي  
ک��وچ  کنندگان��ي  که  از س��رزمین هاي  دیگر به  ایران  وارد ش��ده  و 
 ب��ا همه  بیگانه  بودنش��ان  بر اثر مرور زمان ، به نوعي همزیس��تي با

 ایرانیان رس��یده و پذیراي فرهنگ ایراني ش��ده اند را در گروه سوم 
 ج��اي مي ده��د و مي گوید: تاری��خ  این  دس��ته  از موس��یقي ها به  
ورود نخس��تین  قبای��ل  مهاجر عرب  که  با س��پاه  اس��الم  ب��ه  ایران  
مي آمدند مي رس��د این پژوهش��گر موس��یقي نواحي با اش��اره به 
موس��یقي  کوچ کنندگاني  که  از ایران  رفته اند، مي گوید: این  دس��ته  
از کوچن��دگان  ک��ه  از اصالت  هنري  خاص  و دس��ت  نخورده تري  
برخوردار بوده اند، بر اثر نپذیرفتن  شرایط  سیاسي ، دیني ، اجتماعي  
و تض��اد با حاکم��ان  و حکومت ها و یا دس��تیابي  به  وضعیت  بهتر 
اقتص��ادي  به  س��رزمین هایي  چون  مراکش  )اندل��س (، هند، ترکیه ، 
روماني ، یوگس��الوي ، مجارستان ، گرجس��تان  و حوزه  روم  باستان  
کوچ  و بر س��ر راه  کوچ  خود آثار و تأثیرات  بس��زایي  به  لحاظ  هنر 
موسیقایي  به  جا نهاده اند که  پرداختن  به  آن  کاري  بزرگ  خواهد بود 
و امید که  تا فرهنگ هاي  موسیقایي  باقیمانده  در این  گستره  از میان  
نرفته ، نهادي ، ارگاني  و یا مؤسس��ه   فرهنگي با یک  س��رمایه گذاري  
صحی��ح  به  این  مه��م  بپردازد و به  دنبال  پرس��ش هایي  چون  چرا و 
چگونه  اس��ت  که  از ایران  تا مجارستان  و لهستان  و یونان  موسیقي  
پنتاتونیک  رواج  دارد و در بخش  س��ازهاي  بادي  از سازهاي  ایراني  
به��ره  مي برد و در موس��یقي  رومان��ي  همای��ون  رواج  دارد؟ برود. 

موسیقی ترکمن؛
از تولد تا مرگ

ترکمن ها با موس��یقي زاده مي شوند، زندگي مي کنند و با آن جان 
مي س��پارند. موسیقي ترکمن را موس��یقي مقامي ترکمن مي نامند، 
یعني گونه اي از موس��یقي که با داستان همراه است. قصه هایي که 
گاه ش��نونده را خوش��حال و گاه غمگین مي کند.موسي جرجاني، 
پژوهش��گر موس��یقي ترکمن، با اش��اره به معناي بخشي مي گوید: 
مردم و عش��ایر ترکمن، نوازنده هاي محلي را »باغش��ي« )باخشي 
یا بخش��ي( مي نامند؛ بخشي ها کساني هس��تند که شعر و موسیقي 
و داس��تان مي دانن��د، حماسه س��رایي مي کنند، ب��ا تاریخ و فرهنگ 
 و آداب و رس��وم خود آش��نا هس��تند و آن را به زبان شعر، بازگو 

مي کنند. 
 مجموع��ه آواه��ا و نغم��ه ه��اي م��ردم ای��ن منطق��ه، بیانگ��ر 
حماس��ه ه��ا، اعتق��ادات، جوانمردي ه��ا، برداش��ت ها و باورهاي 
ذهني آنان اس��ت. عش��ایر ترکمن در زیر آالچیق ها، داس��تان هاي 
 خود را از زبان تار )دوتار( بخش��ي ه��ا )نوازندگان و خوانندگان( 

مي شنوند. 
»بخش��ي ه��ا« ب��ه خوان��دن قصه های��ي ک��ه از هجران و ش��کوه 
 و درد ترکم��ن س��خن م��ي گوید، م��ي پردازن��د و ب��ا توجه به 
این  ک��ه از محبوبیت فراواني در میان اهال��ي ترکمن برخوردارند، 
معموالً ش��غل دیگري به جز این هنر ندارند و س��از، همه زندگي 

 

آنهاست. 
به سرپرس��ت نوازندگان و خوانندگان »خلیفه بخشي« مي گویند. 
گروه موس��یقي آنه��ا متش��کل از دو تارنواز و ی��ک کمانچه نواز 
 اس��ت. جرجاني به تأثیر طبیعت در موسیقي محلي ترکمني اشاره 
مي کند: عش��ایر ترکمن به مجس��م کردن صداي حیوانات و پرواز 
پرندگان مي پردازند و تحت تأثیر این عوامل اس��ت که ترانه هاي 
»پرواز درنا« و »چابک س��وار« خلق ش��ده. اسب، در زندگي مردم 

ترکمن از جایگاه ویژه اي برخوردار بوده و هست. 
گرچه در سال هاي اخیر، بعضي عشایر ترکمن نیز یکجانشین شده 
و برخي آداب و رسوم ش��ان، تغییر کرده اس��ت؛ ب��ه این معني که 
براثر س��کنا گزیدن در یک مکان خاص، آهنگ هاي جدیدي خلق 
کرده اند، هرچند عش��ایر ترکمن همچنان موسیقي ایل را زنده نگه 

داشته و حفظ کرده اند. 

مردمککوله پشتی

عشایر در سراسر ایران پراکنده اند و مي توان 
ش��اهد کوچ شان بود، اما بسته به کوچک و 
بزرگي ایل و ایل راه برخي از آنها ش��اخص 
شده و نام آشناتر هستند. از آن میان مي توان به 
عشایر شاهسون،  بختیاري و قشقایي و مسیر 
کوچ و همچنین زمان کوچ آنها اشاره کرد که 
مي تواند مبناي برنامه ریزي بازدید یا همراهي 
با این اقوام باشد. گوناگوني اقوام در پهنه متنوع 
جغرافیایي ایران نه تنها استان  هاي مختلف را 
از یکدیگر متمایز مي سازد، بلکه در هر استاني 
نیز رنگمایه اي از تفاوت در میان مردم ایجاد 
کرده است. یکي از تفاوت هایي که مي توان 
به آن اش��اره کرد در نحوه زندگي است که 
اصلي ترین گروه هاي مردم را اعم از شهري، 
 روستایي و عشایري ایجاد مي کند. با شنیدن 
کلمات کوچ و عش��ایر شاید نام هایي مانند 
بختیاري ، قشقایي یا شاهسون به یاد بیاید که 
با وجود مشکالت و تغییرات بسیار در سبک 
زندگي،  همچنان به کوچ مي پردازند و عشایر 
دیگر اس��تان ها که بیشتر به یکجانشیني رو 

آورده اند، کمتر به ذهن مي آیند.  
شاهسون 

ایل هاي شاهس��ون  با ۹۴درص��د و قره داغ  
حدود 1/5 درصد همراه دو طایفه مس��تقل 
شاطرانلو و فوالدلو، گروه هاي اصلي عشایر 
در استان اردبیل را تشکیل مي دهند. شواهد 
تاریخي گویاي این مطلب است که عشایر 
شاهس��ون اردبیل دومین و به قولي سومین 
ای��ل بزرگ کش��ور اس��ت و از ۴3 طایفه ، 
۲۴1 تیره و 15۲۷ اوبه تش��کیل شده است 
و یکي از بهترین نژاد گوس��فند موجود در 
کشور به نام نژاد مغاني و زیستگاه اصلي شتر 
دوکوهانه را در خود جاي داده است. فصل 
کوچ تقریباً ثابت اس��ت، ولي زمان دقیق آن 
را وضعیت هوا تعیین مي کند. معموالً کوچ 
ییالق)تابستانه( در اوایل اردیبهشت ماه آغاز 
مي شود، تا قبل از آن که مراتع یازالق )بهاره( 
خشک نشده، دام به آنها رسیده باشد. اما اگر 
زمس��تان طوالني و سرد بود، کوچ به طرف 
ییالق از اواخر اردیبهش��ت آغاز مي ش��ود. 
معم��والً ای��ل 10 ت��ا 15 روز در انتظارگاه 
یازالقي مي ماند  و بعد به سمت محل ییالق 

که مرتفع تر است، حرکت مي کند.  
بختیاري 

بنا بر یکي از نظریه هاي مورد قبول، هس��ته 
اصلي جامعه کوچ رو بختیاري بر پایه »مال« 
بنا ش��ده است که شامل چندین سیاه چادر 
متش��کل از برادران و عموزادگان اس��ت و 
در مراح��ل بعدي این س��اختار به صورت 

عمودي م��ال، اوالد، تَش، تیره، طایفه، باب 
و ایل از گذش��ته تا کنون رواج داشته است. 
به احتمال زیاد وابس��تگي تیره ها و طایفه ها 
و س��اختارهاي بعدي به طور عمده بر پایه 
هم جواري و هم پیماني در جنگ و صلح یا 
مالیات دهي استوار است و تقسیم کلي این 
قوم به دو ای��ل »چهارلنگ« و »هفت لنگ« 
نیز آنچنان که از قول پیش��ینیان آمده بر پایه 
مالیات دهي استوار بوده است و نه وابستگي 
خوني. از نیمه  فروردین تا اواخر اردیبهشت 
از گرمسیر )شهرهایي در استان خوزستان( 
به منطقه  سردس��یر )ییالق( خود در استان 
چهارمحال و بختیاري و دامنه هاي ش��مالي 
رش��ته کوه زاگرس نقل مکان مي کنند و از 
اواخر ش��هریور تا اواسط آبان همین مسیر 
را برمي گردند. به طور کلي در بختیاري سه 
ایل راه وجود دارد که طوالني ترین آنها متعلق 
به چهارلنگ هاس��ت. تفاوت کوچ طوایف 
چهارلنگ در منزلگاه هاست و به طور کلي 
هر طایفه منزلگاه هاي مخصوص به خود را 
دارد که در بین تمام عشایر مشخص است. 
هفت لنگ ها داراي دو ایل راه هستند. یکي ایل 
راه بازفت که طول آن ۲۷1 کیلومتر است و از 
حوالي مسجدسلیمان آغاز شده تا دره بازفت 
در دامنه کوهرن��گ امتداد دارد. ایل راه دیگر 
به نام دز پارت معروف اس��ت که از حوالي 
شهرکرد آغاز و به حدود ایذه در گرمسیر به 

طول ۲1۷ کیلو متر منتهي مي شود. 
قشقایي 

ایل قشقایي از بزرگ ترین ایالت کشور و 
استان فارس اس��ت. زبان مردم آ ن ترکي و 
شامل ش��ش طایفه به نام هاي عمله، شش 
بلوکي، دره ش��وري، فارسیمدان ، کشکولي 
بزرگ و کش��کولي کوچک اس��ت. منطقه 
قش��القي این ایل از الر در جنوب اس��تان 
فارس شروع شده و در امتداد محور جنوبي 
استان تا حوالي گچساران در نزدیکي بهبهان 
ادام��ه مي یابد. سردس��یر این ای��ل، جز در 
مورد گروه کوچکي که در مش��رق دشت 
ارژن )س��رحد کوچ��ک( ، ییالق مي کنند 
س��رحد ب��زرگ واق��ع در مغ��رب اقلید و 
آباده تا حوالي ش��هرضا و کوه دناست. ایل 
قش��قایي یکي از گروه هاي عشایري استان 
فارس محس��وب ش��ده و گروه هاي مهم 
دیگري نیز در این اس��تان دیده مي شود که 
از آن جمله مي توان به ایل هاي خمسه و لر 
ممسني اشاره کرد که بنا به دالیلي یکجانشین 
 ش��ده  و دیگر در زمره عش��ایر محس��وب

 نمي شوند.

موزه میبد با برخورداري از زیلوهایي با قدمت 
بیش از 500 سال، از شرایط و امکانات مجهز 
براي حفظ زیلوها بي بهره است، به طوري 
ک��ه هم اکن��ون این زیلوها ب��دون محفظه 
رها ش��ده اند. به گزارش CHN گرچه از 
س��ابقه زیلو بافي در میبد مدرک مستندي 
موجود نیس��ت، اما بقایایي از قدیمي ترین 
زیلوي بافت میبد در مسجد جامع این شهر 
 وج��ود دارد که تاریخ 808 قمري را نش��ان 

مي دهد. 
علي ش��ریف زاده درخصوص آسیب هاي 
وارده توس��ط بازدیدکنن��دگان به دلیل نبود 

محفظه، به CHN گفت: زیلوهایي که در 
موزه میبد جاي گرفته اس��ت بسیار بزرگ 
است و نمي توان داخل محفظه اي شیشه اي 
 ق��رار داد اما با اس��تفاده از ن��رده اي محافظ 
مي توان از آسیب هاي احتمالي جلوگیري 
کرد. وي افزود: تعداد این زیلوهاکه از مساجد 
مختلف جمع آوري شده بسیار فراوان است، 
به طوري که رسیدگي و حفاظت بیشتري را 
مي طلبد. در حال حاضر بسیاري از پایه ها و 
کمدهاي تخته اي که دو سال پیش تعبیه شده، 
موریانه خورده است که باید هرچه سریع تر 

به حالت قبلي که فلزي بوده برگردد.

اس��ناد و کتابخانه ملي ایران نمایشگاهي 
از اس��ناد و فرم��ان ه��اي دوره ه��اي 
 صفویه، افش��اریه و قاجاری��ه را برگزار 

مي نماید. 
در این نمایش��گاه که به مناسبت سالروز 
تأس��یس آرشیو ملي و روز جهاني موزه 
برگزار خواهد ش��د، ۴0 س��ند تاریخي 
مربوط به قرون 11 تا 13 هجري قمري 
در معرض دید عم��وم قرار مي گیرند و 
زمینه مناسبي براي تحقیق و مطالعه اسناد 
و روابط میان رشته اي هنرهاي مختلف، 
تعام��ل و هم��کاري نزدی��ک هنرمندان 

 مربوط��ه را ب��راي پژوهش��گران فراهم 
مي کند.

ی��ادآور مي ش��ود، آیی��ن گش��ایش این 
نمایشگاه روز یک ش��نبه 18 اردیبهشت 
ماه س��اعت 16 در طبق��ه همکف موزه 
 هن��ر ام��ام عل��ي )ع( برگ��زار خواهد 

شد.
گفتني اس��ت، ای��ن نمایش��گاه تا چهار 
خردادم��اه برپاس��ت و همزم��ان با آن 
چندین کارگاه آموزشي آشنایي با اصول 
حفاظ��ت و مرمت کتاب برگزار خواهد 

شد.

همای��ش معم��اري پایدار با س��خنراني 
فره��اد احمدي، برنده جایزه بین المللي 
 آق��ا خ��ان و معم��ار منتخ��ب از آس��یا 
دانش��گاه  در  م��اه  اردیبهش��ت   ۲1
مسجدس��لیمان  واح��د  اس��المي  آزاد 
 برگ��زار مي ش��ود. وي ک��ه ده ها جایزه 
بین المللي را به دلیل انتشار ده ها مقاله در 
رس��انه هاي ملي و بین المللي و طراحي 
چندی��ن بنا و مجتمع را از آن خود کرده 
اس��ت،  بر این باور اس��ت ک��ه در میان 
آب نوعي عنصر اس��ت که مي تواند با 
ن��ور ترکیب ش��ود و از آنجا که توانایي 
عب��ور نور و روش��نایي را از خود دارد، 

به عنصري مقدس تبدیل ش��ده اس��ت. 
آب و ن��ور به مثابه عناصر هویت بخش 
ب��ا یکدیگ��ر ترکیب مي ش��وند و بنیان 
 فضایي زیبایي در معماري را پایه ریزي 
 مي کنند که حوض خانه نام دارد. در واقع 
حوض خانه معبدي مهري است مربوط 
به آناهیتا و مهر و تمام هنر معمار سنتي 
ترکیب آب و نور در این فضاس��ت. این 
تدبیر نیز هوشمندانه در طراحي فضاهاي 
داخلي مجموعه به کار گرفته شده است 
و موجب رس��اندن نور به فضاهایي که 
 در زی��ر س��طح زمین ج��اي گرفته اند،

از قبیل رستوران و گالري ها مي شود.

تعريف مشخصي از گردشگري کوچ نداريم

کوچ، بارزترين نشانه زندگي عشايري 

صنایع دستي نیازمند یک برنامه مدون   خبر

موسيقي نواحي تحت تأثير موسيقي راک و پاپ   
موس��یقي نواحي در سال هاي اخیر به شدت تحت تأثیر موسیقي پاپ و راک 
ق��رار گرفت��ه و جوانان عالقه چنداني به این نوع موس��یقي ندارن��د. به باور 
سرپرس��ت دفتر موسیقي شاید برگزاري جشنواره موسیقي نواحي و ساخت 
دوپایگاه موسیقي محلي در سیس��تان و بلوچستان و ترکمن صحرا، بهانه اي 
براي پرداختن به این نوع موسیقي باشد. به گزارش خبرگزاري میراث فرهنگي، 
علي ترابي، سرپرست دفتر موسیقي در نشست مطبوعاتي هفتمین جشنواره 
موس��یقي نواحي که در تاالر وحدت  برگزار ش��د، موسیقي نواحي را تحت 
تأثیر موس��یقي پاپ و راک دانست و گفت: در سال هاي اخیر تمایل چنداني 
به موسیقي نواحي وجود ندارد. ترابي با اشاره به گروه ها و افراد شرکت کننده 
در هفتمین جش��نواره موس��یقي نواحي گفت: در این دوره از کساني دعوت 
کرده ایم که در دوره هاي پیش��ین، حضور کمرنگ تري در جش��نواره داشته و 
کمتر شناخته شده اند. در هرحال، شکل گیري دوباره جشنواره موسیقي نواحي 
پس از ش��ش سال، نش��ان دهنده آن است که وزارت ارش��اد براي اینگونه از 
موس��یقي، ارزش قائل است اما پرداختن به این نوع موسیقي و حفظ و بقاي 

آن در گرو یک همت ملي است.سرپرس��ت دفتر موسیقي از راه اندازي پایگاه 
موسیقي نواحي در سیستان و بلوچستان و ترکمن خبر داد و گفت: قرار است 
 هش��ت پایگاه در هشت استان به موسیقي نواحي اختصاص یابد که سال ۹0 
دو پایگاه از این هشت پایگاه در زاهدان و ترکمن صحرا دایر مي شود، چون 
موس��یقي این مناطق در خطر اس��ت. البته این پایگاه ها، استان ها و شهرهاي 
مجاور را هم پوشش مي دهند. به گفته دبیر هفتمین جشنواره موسیقي نواحي 
یک گروه موسیقي فولکلور اسکاندیناوي در این جشنواره حضور مي یابند و به 
اجراي برنامه مي پردازند. این گروه از کشور نروژ به ایران مي آیند؛ کشوري که 
به داستان گویي معروف است.  پس از آن مجید لطیفي سرشت، مدیر اجرایي 
جشنواره موسیقي نواحي با اشاره به حضور 18۲ هنرمند و پژوهشگر در این 
جشنواره گفت: هفت گروه، ۹ سخنران و 18۲ هنرمند در جشنواره موسیقي 
نواحي ش��رکت مي کنند. 53 هنرمند و سخنران خارجي هم در این جشنواره 
حضور مي یابند. این جشنواره در تاالر وحدت، رودکي، شهید آویني دانشگاه 

تهران و خانه موسیقي و در خانه شهر و تاالر عماد کرمان برگزار مي شود.

در حال حاضر صنایع دس��تي فاقد سیس��تمي یکپارچه و برنام��ه اي مدون و 
بلندمدت است. بسیاري از فعالیت ها و گاهی برنامه ریزي ها ابعاد محدودي را 
شامل مي شود، به طوري که هیچ تغییر محسوسي در عرضه، تقاضا و رشد بازار 
داخلي مشاهده نمي شود. هنوز تدوین برنامه جامع که رابطه مستقیم بین متولیان 
این حوزه و متخصصان آکادمیک و پیشکسوتان صنایع دستي که سالیان سال به 
صورت تجربي در این حوزه اشتغال دارند وجود ندارد. بسیاري از صنعتگران 
بي آنکه با متولیان ارتباط داش��ته باشند، ادامه فعالیت مي دهند و هنرجویان و 
دانش��جویان بدون این که در کارگاه هاي صنایع دس��تي حضور داشته باشند، 
تنها مدرک تحصیلي اخذ مي کنند و بعد از مدتي رش��ته هاي صنایع دستي و 
تخصص این حوزه را از یاد مي برند. بابک مغازه اي دبیرانجمن کهن دژ همدان 
با بیان این که تدوین برنامه ریزي جامع در حوزه صنایع دستي نیازمند فرآیند 
ارتباطي متخصصان علمي و پیشکسوتان و نقش آفریني فعاالن مدني و اصحاب 
رس��انه است، گفت: درواقع رس��الت متولیان عمومي این امر آن است که پل 
ارتباطي مابین متخصصان تجربي و با سابقه و کارشناسان آکادمیک ایجاد کنند، 
به طوري که فرآیند این ارتباط در صورت وجود امکانات محیطي الزم فعاالن 

مدني هم مي توانند نقش عمده اي ایفا کنند.
 وي افزود: این ارتباط باید به گونه اي باشد که بین دانشگاه ها و کارگاه هاي 
موجود صنایع دستي باید ارتباطي متقابل شکل گیرد، به طوري که مخصصان و 
دانشجویان به طور مستقیم در چارچوب سرفصل هاي درسي با مراکز کاري و 
کارگاه ها ارتباط ویژه اي داشته باشند. درحال حاضر آموزش هایي که از سوي 
متولیان انجام مي گیرد باید به کس��اني ارائه شود که سابقه حداقلي فعالیت در 
کارگاه هاي صنایع دستي دارند، تا این افراد پس از گذراندن دوره هاي علمي و 
آموزشي به مراکز و کارگاه هاي صنایع دستي بازگردند چرا که درشرایط فعلي 
برخي از کساني که دوره هاي آموزشي صنایع دستي را مي گذرانند، به فعالیت 

شغلي نمي پردازند. 
ادامه حیات صنایع دستي درصورت توجه بازار

درحال حاضر طبقه بندي صنایع دستي از دو حالت خارج نیست، به گونه اي 
که برخي از صنایع بسیار فاخر و با قیمت هاي گزاف آن هم به صورت محدود 
و درنقاط خاص تولید مي شود و دسته اي دیگر با کیفیتي پایین و به صورت 
انبوه و فراگیر در بسیاري از بازارچه هاي موقت و دائمي عرضه مي شود. این 
درحالي است که اغلب محصوالت صنایع دستي یا جنبه تزئیني دارند و برخي 
دیگر آنقدر از لحاظ کیفیت نازل هستند که نمي توان به آنها کاربري بخشید و 
در مصارف روزانه استفاده کرد؛ اتفاقي که راه صنایع مشابه خارجي را به بازار 
داخلي ب��از کرده و رونق محصوالت اصیل ایراني را ازبین برده اس��ت. بابک 
مغازه اي ضمن تأیید این مطلب به طبقه بندي صنایع دس��تي پرداخت و ادامه 

داد: هم اکنون صنایع دستي را در دو بخش مي توان طبقه بندي کرد. در وهله 
اول از صنایع دس��تي خاص و ویژه مي توان نام برد که به عنوان نماد هنرملي 
 یک کش��ور به شکلي خاص همواره حمایت ش��ده و باتدابیر ویژه اي عرضه 
مي شود و صنایع دستي عمومي که ما نباید از تولید عمومي و گستردگي این 
بخش صنایع دس��تي غافل شویم، چرا که این بخش عمومي است که به دلیل 
رویکرد عمومي و اقتصادي بودن ادامه حیات صنایع دستي کشور را تضمین مي 
کند و باید به صورتي باشد که ضمن شکیل بودن و حفظ زیبایي هاي هنري، 
از نظر اقتصاد داخلي به صرفه باشد تا توان رقابت با مشابه سازي هاي خارجي 

را داشته باشد. 
وي افزود: حمایت از عرضه کنندگان و فروش��ندگان صنایع دس��تي در بازار 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. اگر ما با انجام برنامه هاي تشویقي کاري کنیم که 
بازاریان رغبت بیش��تري به فروش صنایع دستي به ویژه صنایع داخلي داشته 
باشند،هم مصرف کنندگان وخریداران و هم افزایش تقاضا باعث خواهد شد 
ایجاد رقابت و کشمکش درعرصه تولید صنایع دستي به وجود آید. محصوالت 
صنایع دستي تا زماني ادامه حیات خواهد داد که مورد قبول و موردتوجه بازار 
باش��د، این درحالي است که هم اکنون بسیاري از صنعتگران سال ها در صف  
وام هاي کوچک که س��قفي س��ه تا چهار میلیون دارد مي ایستند و در نهایت 
بسیاري از آنها بدون این که بهره اي از این وام ها بگیرند کارگاه هایشان را براي 
همیش��ه تعطیل مي کنند و سراغ مشاغل دیگر مي روند. دبیر انجمن کهن دژ 
همدان بحث حمایت هرچه بهتر و علمي تر از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
صنایع دستي را جدي دانست و افزود: در این بخش ضروري است راهکارهاي 
 حمایتي و تش��ویقي را ع��وض کرد، براي مثال مي ت��وان به جاي اختصاص 
وام ه��اي کوچک چند میلیون توماني با تجمیع وام ها این مبالغ را به صورتي 

مستقیم وارد تولید کرد.
ب��راي مثال مي توان با حمایت از مواد اولیه و دس��تگاه هاي مورد نیاز صنایع 
دستي و یا پرداخت بخشي از حقوق و بیمه کارگران صنایع دستي هزینه هاي 
تولی��د و در نتیجه بهاي تمام ش��ده کاالها را کاه��ش داد تا قدرت رقابتي آنها 
 در ب��ازار افزای��ش پیدا کند و هزینه هاي تولید پایین ت��ر رود. مغازه اي تأکید 
کرد: در بسیاري از کشورها به ویژه مراکز توریستي و دیدني و تاریخي، مکان ها 
و شرایط ویژه اي براي عرضه صنایع دستي ملي و به خصوص محلي اختصاص 
داده مي ش��ود و این صنایع دس��تي حتي شامل پوشاک محلي نیز مي شود که 
فوای��د فرهنگي و اقتصادي را براي آن منطقه دربر دارد و از طرفي این تفاوت 
به جاذبه جدیدي براي آن منطقه تبدیل مي شود. در این زمینه با توجه ویژه به 
 گردشگري روستایي و برنامه ریزي خاص در این حوزه، مي تواند بسیار مثمرثمر 

باشد.
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ورزش

سرمايه گذاری
در تمامي 
رشته هاي اسكيت

فابرگاس،  بال 
واسنايدر در ليست
خريد چلسي 

بكام:
در 39 سالگي
از فوتبال 
خداحافظي مي کنم

نایب رئیس هیأت اس��کیت اس��تان اصفهان گف��ت: با توجه به 
شرایطي که به وجود آمده براي زیر نظر داشتن تمامي فعالیت هاي 
ورزشکاران اسکیت در رشته هاي مختلف تمامي فعالیت هاي آنان 

را به آکادمي اسکیت اصفهان انتقال داده ایم.
شادي ذوالقدر اظهارداشت: پیست اسکیت این مجموعه تنها پیست 
استاندارد کشور است که چندین دوره مسابقات کشوري در آن 
برگزار شده و بانوان ورزشکار با اطمینان مي توانند در رشته هایي 
که نیاز به پیس��ت دارد فعالیت خود را ادامه دهند. در کنار آن با 
ایجاد فضاي مناسب براي دیگر رشته ها شرایط تمرین وآموزش 
را به وجود آورده ایم. وي با اشاره به نزدیکي فصل تابستان و آغاز 
تعطیالت دانش آموزان اظهار داشت: عالقه نوجوانان وخردساالن 
به اسکیت بس��یار زیاد است و باید با تربیت بیشتر مربیان و نیز 
ایجاد فضاي مناسب براي تمرینات آنان سرمایه گذاري خوبي در 
این رده به وجود آوریم. وي خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان 
اصفهان داراي پتانس��یل باالیي در اسکیت است وحضور بانوان 
استان در رشته هاي مختلف اسکیت از جمله سرعت، استقامت و 

اسکیت هاکي نشانگر این موضوع است.

تیم فوتبال چلس��ي براي دسترس��ي به ستارگان مورد نیازش 
هش��تاد میلیون پوند تصویب کرده اس��ت. رومن آبراموویچ، 
 مالک میلیاردر روس��ي این تیم لی��گ برتري از ران گورالي، 
مدیر تجاري اش خواس��ته فهرست خریدي از بازیکنان مورد 
نظر را تهیه کند. براین اس��اس پس از آنکه این مالک متمول 
تیم لندني در زمس��تان گذشته ۷3 میلیون پوند بابت استخدام 
فرناندو تورس از لیورپ��ول و دیوید لوئیس از بنفیکا پرتغال 
هزینه کرد، مي کوش��د این رقم را براي جذب یک بازي ساز 
تم��ام عیار، ی��ک بازیکن توانمند در جناحی��ن و یک مدافع 
راس��ت صرف کن��د. مطابق این گزارش در صدر فهرس��ت 
خرید آبي ها، نام سه بازیکن بزرگ همچون سسک فابرگاس 
)آرسنال(، گرت بال )تاتنهام( و گریگوري فان درویل )آژاکس 
آمستردام( دیده مي ش��ود. در صورتي که چلسي براي تأمین 
نیازش س��ه نامزد ف��وق را به عنوان خری��دي جدید، نتواند 
جذب کند، آنوقت سه نامزد دیگر معرفي مي شوند که نام دو 
تن از آن ها وسلي اسنایدر از اینترمیالن ایتالیا و توماس مولر 

از بایرن مونیخ آلمان مشخص شده است.

لژیونر فوتبال انگلیس در لیگ حرفه اي آمریکا گفت: امسال از صحنه 
فوتبال نمي روم، چون مي  خواهم به کارم تا سه سال دیگر ادامه دهم. 
دیوید بکام اظهار داشت: با خودم عهد بسته ام، تا زماني که آماده ام، 
بازي کنم. براین اساس مي خواهم تا سه سال دیگر در میدان باقي 
بمانم. او که سه روز قبل جشن تولد سي وشش سالگي خویش را 
برگزار کرد، از چهار سال قبل در خدمت لوس آنجلس گاالکسي 
است. بازیکن سال هاي دور منچستریونایتد انگلیس، رئال مادرید 
اس��پانیا و آ.ث میالن ایتالیا افزود: در مقطع کنوني احساس نشاط 
مي کنم و خودم را در شرایط آمادگي آرماني مي بینم. فکر مي کنم 
س��ه سال دیگر آماده باشم در سن 3۹ سالگي با فوتبال وداع کنم. 
ستاره اي که سابقه 115 بازي براي تیم کشورش دارد، در بازي منجر 
به باخت ۲ بر یک گاالکس��ي از داالس در روز یکشنبه 83 دقیقه 
براي تیمش ب��ازي کرد. چنین مدت حضور زیادي در بازي البته 
باعث حیرت هواداران و کارشناسان شد، زیرا وي و همسرش روز 
جمعه در مراسم جشن ازدواج ولیعهد کشورشان شرکت کردند و 
روز شنبه به لوس آنجلس بازگشتند، اما این هافبک پابه سن گذاشته 

بدون استراحت راهي میدان شد.

خبر

 مهدی تاج:

ذوب آهن 
بهترين نماينده ايران است

نای��ب رئیس فدراس��یون فوتبال که برای تماش��ای دیدار تیم 
فوتبال ذوب آهن برابر االمارات به راس الخیمه امارات س��فر 
کرده بود ب��ا بیان این که ذوب آهن بهتری��ن نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان اس��ت گفت: من برای تماشای بازی ذوب آهن 

به امارات آمدم نه پرداخت پول کرش!
مه��دی تاج، نایب رئیس فدراس��یون فوتب��ال در پایان دیدار 
تی��م ذوب آهن ایران برابر االمارات امارات با بیان این مطلب 
افزود: احس��اس مي کردم آمدن��م به ام��ارات و همراهی ام با 
 تی��م ذوب آهن مي تواند مثمر ثمر باش��د به همین خاطر طبق

وعده ای که با آقای دلیلی کرده بودم به امارات آمدم.
وی ب��ا اب��راز خوش��حالی از این ک��ه تیم فوتب��ال ذوب آهن 
ایران توانس��ت جواز صعود به مرحله یک هش��تم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا را بدست آورد، افزود: امروز بازهم نشان دادیم 

از اماراتی ها و کشورهای عربی جلوتریم.
ت��اج با طرح این موضوع افزود: برای رس��یدن به کره جنوبی 
و ژاپ��ن باید بیش��تر تالش کنیم اما در ش��رایط فعلی از دیگر 
کشورهای غرب آس��یا جلوتر هستیم. با این که برخی ها قصد 
دارند با س��یاه نمایی این موضوع را لوث کنند اما من معتقدم 
فوتبال ایران از کشورهای غرب آسیا پیش است ولو این که در 
ی��ک یا دو بازی تیم های ما نتیجه را به تیم های این کش��ورها 

واگذار کنند.
نایب رئیس اول فدراس��یون فوتب��ال در خصوص صعود تیم 
ذوب آه��ن به مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا 
گفت: با این پیروزی دیدار آخر تیم ذوب آهن تشریفاتی شد. 
امیدوارم تیمهای اس��تقالل و سپاهان نیز صعود خود به مرحله 

یک هشتم نهایی را قطعی کنند.
وی ب��ا اب��راز تاس��ف از ناکامی تی��م فوتبال پرس��پولیس در 
صعود به مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا گفت: 
پرسپولیس در آخرین دیدار خود برابر االتحاد عربستان نتیجه 
خوب��ی گرفت. این تیم با وج��ود برتری در مصاف با حریف 
عربس��تانی از دور مسابقات حذف ش��د که بازهم نمی تواند 

نتیجه بدی باشد.
وی به عملکرد خوب تیم فوتبال ذوب آهن در مسابقات لیگ 
قهرمانان اشاره کرد و گفت: احساس مي کنم در بین نمایندگان 

ایران عملکرد ذوب آهن بهتر از دیگر تیم ها بوده است.
تاج در پاس��خ به این پرس��ش که ش��ما برای تماش��ای دیدار 
االم��ارات – ذوب آه��ن به ام��ارات آمده این ی��ا این که پول 
 ق��رارداد ک��رش را تبدیل ب��ه ارز کنید؟، گف��ت: من به خاطر
ذوب آه��ن به ام��ارات آمدم نه این که پول ق��رارداد کرش را 

تبدیل به ارز کنم!
وی در خصوص کناره گیری مجتبی شریفی از ریاست کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: آقای شریفی خود تمایل به 
کناره گیری از این مس��ئولیت داش��تند. از آنجائی که خانواده 
ایشان در مشهد هستند برایش حضور در تهران خیلی سخت 

بود.
آی��ا ای��ن اس��تعفا به ش��ریفی تحمیل ش��ده اس��ت؟، تاج در 
 پاس��خ به این پرس��ش گفت: م��ن در جریان نیس��تم! اما فکر
نمی کنم چیزی به آقای شریفی تحمیل شده باشد. وی با ابراز 
امیدواری از این که حس��ن زاده بتواند در مس��ئولیت ریاست 
کمیته انضباطی موفق عمل کند، گفت: ما با حسن زاده مفصل 
حرف زده ایم. او فرد قابلی است و مي تواند به کمیته انضباطی 

کمک کند.
تاج با یادآوری این که در زمان ریاست گذشته کمیته انضباطی 
فدراس��یون فوتبال دو آیی��ن نامه جدید انضباط��ی برای این 
کمیته تدوین شده است، افزود: اعتقاد من این است که کمیته 
انضباطی بای��د مانند دادگاه عمل کن��د و حکم های انضباطی 
خود را رس��انه ای نکند. وی ب��ا مثمرثمر خواندن فعالیت های 
کمیته انضباطی در زمان ریاست شریفی و شاه حسینی افزود: 
اح��کام کمیته انضباطی براس��اس قوانین صادر مي ش��ود و به 
همین خاطر شایسته نیست رأیی که از سوی این کمیته صادر 

مي شود، با تخفیف و تغییر مواجه شود.
وی اف��زود: من بخش��یدن را اعتق��اد ندارم. ن��ه این که کمیته 
اس��تیناف حق تجدید نظر در آرای کمیت��ه انضباطی را ندارد. 
منظور من این است که حکم صادره از سوی کمیته انضباطی 

نباید از سوی این کمیته مورد بخشش قرار گیرد.
رئیس کمیته داوران فدراس��یون فوتبال از اجرای طرحی برای 
داوران خب��ر داد ک��ه براس��اس آن داوران ب��رای قضاوت در 
س��طوح مختلف فوتبال ایران انتخاب مي ش��وند. وی در این 

خصوص گفت: براس��اس طرحی که از س��وی کمیته داوران 
تدوین شده است، از این به بعد عملکرد داوران در مسابقات 
لیگ برتر، دس��ته اول و س��طوح پایین تر بررس��ی مي ش��ود. 
داورانی که امتیاز الزم را کس��ب کنند، مي تواند در یک سطح 
باالتر س��وت بزنن��د در غیر این صورت یک س��طح پایین تر 

قضاوت خواهند کرد.
وی ب��ا تأکید بر این ک��ه این طرح رتبه بندی داوران نیس��ت، 
افزود: ما این پیش��نهاد را ب��ه دپارتمان داور داده ایم که با کار 
کارشناس��ی بررس��ی کرده و نظر نهایی خ��ود را اعالم کند و 
بزودی اجرا مي شود. در کمیته داوران کار غیرکارشناسی جواب 
نمی دهد، تاج با بیان این جمله افزود: من  دوس��ت نداش��تم 
ریاس��ت کمیته داوران را برعهده بگیرم، بلکه از من خواس��ته 
ش��د این سمت را عهده دار شوم. تخصص داوری من در حد 
دوران حضورم در فوتبال اس��ت و زمانی که مسئولیتی در این 
رش��ته ورزشی برعهده داشتم. من عالقه ای برای پذیرش این 
مسئولیت نداشتم بلکه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال 
آن را ب��ه عهده من گذاش��تند! وی افزود: حاال که مس��ئولیت 
کمیت��ه داوران را برعه��ده گرفتم، آن را محک��م اداره مي کنم. 
در دنیا هم رؤس��ای کمیته داوران به همین سبک انتخاب شده 
و کمیته متبوع خود را اداره مي کنند. یوس��ف س��رکال رئیس 
کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا نه فوتبالیست بوده و نه 
سابقه ای در داوری دارد اما مسئول کمیته داوران کنفدراسیون 
 فوتبال آسیاس��ت. چ��را؟ چون ای��ن از سیاس��ت های فیفا و
ای اف س��ی اس��ت که از اعضای هیأت رئیس��ه فدراس��یون 

مسئولیت کمیته داوران را برعهده گیرند.

رئیس کمیته داوران افزود: ما چندی پیش یک سمینار داوری 
برپا کردیم در این سمینار همه اعضای فدراسیون اعم از نایب 
رئیس، دبیر، مس��ئوالن و رؤس��ای کمیته ه��ا و ... حضور پیدا 
کردند. این حضور در سمینارهای داوری بی سابقه بوده است. 
در این جلس��ه همه مسئوالن فدراس��یون مشکالت داوری را 

گفتند و خواهان اصالح آن شدند.
تأمین هزینه ها، حمایت از شان و حریم داوران، حفظ کرامت 
انسانی داوران که بعضی اوقات خدشه دار شده است و... تاج 
این را از اهداف حضور خود در کمیته داوران خواند و گفت: 
ما س��عی مي کنیم به این اهداف برس��یم در ای��ن بین تصمیم 

گیری های فنی با دپارتمان داوری است.
مهدی تاج از تشکیل هیأت رئیسه داوران ظرف 15 روز آینده 
خبر داد و گفت: تش��کیل هیأت رئیس��ه کمیت��ه داوران نیز از 
تأکیدات کنفدراس��یون فوتبال آسیاست که به زودی نسبت به 
انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیته داوران اقدام خواهیم کرد 
و پس از تصویب هیأت رئیس��ه فدراسیون فوتبال اسامی این 
دوس��تان اعالم مي شود. وی از انتخاب آنالیزور برای کارلوس 
کرش خب��ر داد وگفت: ک��رش یک آنالی��زور را مدنظر دارد 
که ب��ه زودی به کادر فنی تیم ملی اضافه خواهد ش��د. نایب 
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از اظهارنظر پیرامون انتخاب 
دستیاران کارلوس کرش خودداری کرد و گفت: در این مورد 
هم من و هم دیگر مس��ئوالن فدراسیون به اندازه کافی حرف 
زده ای��م. وی در خاتم��ه تصریح کرد: ک��رش از کار کردن در 
فوتبال ایران راضی اس��ت و پولش را ه��م به زودی دریافت 

مي کند. بحث پول کرش دیگر ورچیده شده است!

با قرار گرفتن در رتبه 131 جهان
افتخاري ديگر

براي دروازه بان دوم قرن آسیا
دروازه بان دوم قرن آس��یا و س��نگربان پرافتخار س��ه دهه قبل فوتبال ملي و 
باشگاهي اس��تقالل در رده 131 نفوذناپذیرترین سنگربان برتر جهان جاي 
گرفت. فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال جهان در تازه ترین گزارش خود اقدام به 
انتشار بهترین دروازه بانان تمام ادوار دنیا که بیشترین زمان حفظ دروازه خودي 
به روي بازیکنان حریف را داشتند کرد، که در این میان ناصر حجازي به دلیل 
آنک��ه از ۲3، 5، 1۹۷5 تا 1۲، 10، 1۹۷5براي مدت 83۷ دقیقه،  دروازه اش را 
به روي مهاجمین بسته نگه داشت،  صاحب این رتبه شده است. وي در این 
رده البته به عنوان شریک ایویکا کرالي، دروازه بان اسبق یوگسالوي و عضو 
پیشن پارتیزان بلگراد قرار گرفت که رکورد مشابه اي از اواخر سال 1۹۹6 تا 

سال 1۹۹۷ داشته است.

سرمربي بسکتبال ذوب آهن اصفهان شرایط تیم هاي حاضر در مرحله پلي آف را یکسان 
دانست وگفت: قوانین ومقررات لیگ برتر این شرایط را به وجود آورده وبنابراین بازي 
سختي براي دو تیم است ضمن این که مي دانیم با توجه به تغییرات پتروشیمي این تیم چهره 

تازه اي از خود در زمین به نمایش مي گذارد.
فرزاد کوهیان اظهارداشت: بازي سخت ومشکلي در پیش داریم، چرا که شرایط یکساني 
بر تمام تیم هاي حاضر در مرحله پلي آف حاکم است تمام تیم ها براي قرار گرفتن در 
سکوي چهارم جدال مي کنند. بازي هاي این مرحله از بازي فینال دشوارتر است، چهار 
 تیم برتر از میان تیم هاي دیگر به این مرحله رسیدند و در مرحله سختي براي قهرماني

هستند.
وي با رد ادعاي برخي مبني بر شانس تیم ذوب آهن در برخورد این تیم با پتروشیمي در 
این مرحله افزود: چنین موضوعي را قبول ندارم، درست است در دو بازي رفت و برگشت 
مرحله مقدماتي موفق به شکست پتروشیمي شدیم اما اینها از ارزش هاي این تیم خوب و 
قدرتمند نمي کاهد. از سوي دیگر توزین الکتریک را نیز با اختالف شکست دادیم و بازي 
با مهرام نیز شرایط خاص خود را داشت بنابراین براي تیمي مثل ذوب  آهن که عالوه بر 
دفاع از عنوان نایب قهرماني به دنبال کسب قهرماني است برای ما تفاوتی ندارد که در مقابل 
چه تیمی به میدان مي رویم. وي افزود: پتروشیمي تیم با شخصیتي است که از مربي با 
دانش وخوش فکري سود مي برد و عالوه بر این در این مرحله آنها با تغییر هر 3 بازیکن 
خارجي خود چهره تازه اي به تیم خود دادند با توجه به حضور دو بازیکن خارجي از 
میان 5 بازیکن حاضر در زمین یعني بیش از 50درصد قدرت تیم مي بینیم که کار بسیار 

سختي در پیش داریم و پتروشیمي تیمي نیست که در مرحله مقدماتي بازیها را به ما واگذار 
کرده است. سرمربي تیم ذوب آهن بازي هاي مرحله مقدماتي را تمام شده دانست و گفت: 
شرایط مرحله مقدماتي خاص همان مرحله بود و در مرحله پلي آف تیم ها به هر بازي 
به چشم فینال نگاه مي کنند هر اشتباه مي تواند به از دست رفتن  تمام تالش و زحماتي 
که  کل تیم در طول فصل داشتند تمام شود. وي در خصوص تغییرات ایجاد شده در تیم 
خود نیز اظهار داشت: تغییرات بسیار کمي داشتیم اما تالش کردیم همین مقدار ناچیز تغییر 
کارساز باشد. بازیکن آمریکایي که براي این مرحله به تیم اضافه شده تنها یک هفته است 
در کنار تیم تمرین داشته ونمي توان توقع هماهنگي کامل از وي داشت اما از توانمندي 
خوبي برخوردار مي باشد که امیدواریم بتواند درادامه بازي هاي ذوب آهن تکمیل کننده تیم 

براي رسیدن به قهرماني باشد.
کوهیان خاطرنشان کرد: هدف ما حفظ انگیزه وتمرکز در بازي است تا بتوانیم با اجراي 
استراتژي هایي که براي هر مسابقه در نظر داریم و دوري از نوساناتي که در طي بازي ها به 
وجود مي آید دست خوش تغییر و حاشیه نشویم تا به هدف نهایي نزدیک گردیم. وي از 
محمد رضا اکبري، رامین هنرمند و محمد فالحت به عنوان بازیکنان مصدوم ذوب آهن 
نام برد وگفت: با تالش و تمریناتي که پزشک تیم داشته اکبري خود را به ترکیب تیم 
نزدیک کرده البته به دلیل شرایط تیم از ابتداي بازي ها تا کنون و بازي هاي غرب آسیا آسیب 

دیده هاي بیشتري داریم که با تحمل مصدومیت خود بازي ها را ادامه مي دهند.
گفتنی است؛ نخستین بازي مرحله پلي آف لیگ برتر بسکتبال دو تیم ذوب آهن و پتروشیمي 

بندر امام امروز در سالن ملت اصفهان برگزار مي شود. 

شهرت مورينيو؛
تنها اتكاي او براي ماندن

در رئال مادريد
تردیدي نیس��ت که در 18 روز اخیر خ��وزه مورینیو آماج 
حمالت بي رحمانه بوده است. شکي نیست که این روزها 
بسیاري از افراد هیزم به آتش ریختند تا یکي از مربیان پر رقیب 
فوتبال را بسوزانند.اکنون سرمربي رئال مادرید پس از سه ال 
کالسیکو، با سرنوشتش دست و پنجه نرم مي کند، سرنوشت 
او این بار در دس��تان فلورنتینو پرز است. روزنامه انگلیسي 
تلگراف در تحلیلي به آینده مورینیو پرداخته است و در این 
خصوص نوشت: معروف است که مورینیو هر جا مي رود، 
پیروز است. او در نخستین فصلي که به پورتو، چلسي و اینتر 
میالن پیوست آنها را قهرمان کرد و بارسلونا هم نتوانست مانع 
ثبت رکورد این مربي پرتغالي شود. همچنین واضح است که 
او این مربي پرتغالي را به کار گرفت تا از رکوردهاي او براي 
صعود مادریدها استفاده کند. زماني که رئال مادرید با مورینیو 
قرار داد بست؛ پرز گفت: شیوه مورینیو با رئال مادرید منطبق 
است. هدف هر تیمي پیروز شدن همراه با روحیه جنگندگي 
و ایثار است. نمي توانیم فرصت بهترین تیم جهان بودن را از 
دس��ت بدهیم. آنچه براي رئال مادرید مهم است پیروزي و 
قرار گرفتن در صدر باش��گاه هاي اروپا است. اکنون مادرید 
در صدر باشگاه هاي اروپا نیست؛ حتي در صدر باشگاه هاي 
اسپانیا هم نیست. اکنون پرز مانده است و میلیون ها دالري 
ک��ه براي تیمش خرج ک��رده و مورینیو را به پر درآمدترین 
مربیان جهاني تبدیل کرده است. او نتوانست به هدفش برسد. 
زمان آن رسیده که مربي پرتغالي سناریوهاي پیش روي خود 
را بخواند و یکي را انتخاب کند. ش��اید سرنوشت او مشابه 
زماني باشد که در چلسي بود و قرباني رئیس دمدمي مزاج 
آن باشگاه یعني رومن آبراموویچ شد. پرز حتي از آبراموویچ 
هم بي رحم تر است. او حتي ویسنته دل بوسکه را یک روز 
پس از پیروزي رئال مادرید در لیگ اسپانیا و یک سال بعد از 
دومین قهرماني پیاپي در لیگ قهرمانان اروپا برکنار کرد. پرز 
در آن زمان گفت: دل بوسکه یک مربي سنتي بود و احساس 
کردیم به فرد دیگري نیاز داریم. تیم ما با یک مربي تاکتیکي تر 
تقویت خواهد شد. به فردي با توانایي تکنیکي باال احتیاج 
داشتیم. دل بوسکه حتي اکنون که اسپانیا را براي نخستین بار 
قهرمان جام جهاني کرده از پرز به دلیل این که او را قدیمي و 
سنتي خوانده دلخور است. وي هفت سال بعد از این واقعه 
گفت: آن مس��أله بیش از هر چیزي در زندگي مرا آزار داد. 
نمي دانم واقعاً نظر پرز این بود یا اطرافیانش چنین اعتقادي 
داشتند. کارلوس کرش، کسي است که براي ندیمه عروس 
بودن س��اخته شده و نه عروس. او جانشین دل بوسکه شد 
ولي یک سال هم دوام نیاورد. پرز پس از باخت رئال در پنج 
بازي گفت: ما دو ماه خیلي بدي داشتیم حال آن که عادت 
داریم بهترین باشیم و براي بهترین بودن بجنگیم. پس از آن، 
آنتونیو کاماچو به دلیل ش��روع ضعیف تیم در اللیگا استعفا 
داد، ماریانو گارسیا رمون در پي بي فروغ بودن تیم برکنار شد، 
واندرلي لوکزامبورگو به دلیل شکست از بارسلونا و خوان 
رامون لوپز کارو هم در پي او و در دوره نخس��ت ریاس��ت 
پرز بر باشگاه رئال مادرید از مربیگري این تیم برکنار شدند. 
در نخستین سال از دوره دوم ریاست پرز، مانوئل پیاگریني 
از سمت خود برکنار شد. پرز گفت که هیچ وقت رابطه اش 
با او خوب نبوده است. اکنون بر خالف سایر مربیان، خوزه 
مورینیو شهرتش را در دستانش دارد، شاید این شهرت بتواند 
او را در این تیم نگاه دارد. ممکن هم هست که براي پرز مهم 
نباشد آقاي خاص کجا مي خواهد برود. به هر حال این مربي 
پرتغال��ي در موقعیت خطرناکي قرار دارد و به خوبي از این 

مسأله آگاه است. 
- ويسنته دل بوسكه -23 ژوئن 2003 

دل بوسکه با وجود این که دو بار قهرماني در لیگ قهرمانان 
اروپا و کسب دو عنوان قهرماني طي چهار سال حضور در 
تیم از سمت خود برکنار شد. برکناري او بزرگ ترین اشتباه 
پرز بود. همین مربي توانست براي نخستین بار تیم ملي اسپانیا 

را قهرمان جام جهاني کند. 
- كارلوس كرش - 31 مي 2004 

او از منچس��تریونایتد به برنابئو آمد، ولي یک سال هم دوام 
نیاورد و بار دیگر به اولد ترافورد بازگشت. 

- خوزه آنتونيو كاماچو - 20 سپتامبر 2004 
کاماچو کمي بیش تر از س��لف خود در رئال ماردید ماند، 
ولي در پي نتایج مایوس کننده تیم در ش��روع فصل از کار 

خود برکنار شد. 
- ماريانو گارسيا رمون - 30 دسامبر 2004 

او درازه بان شاخص رئال مادرید و تنها 11 مسابقه در رئال 
مادرید دوام آورد. 

- واندي لوكزامبورگو - 3 دسامبر 2005 
لوکزامبورگو مربي سابق برزیل یک سال در رئال مادرید ماند. 
ولي باخت س��ه بر س��فر برابر بارسلونا موجب شد که پرز 

ماشه را بکشد. 
- خوان رامون لوپز كارو - 5 ژوئيه 2006 

پرز او را برکنار نکرد، بلکه خودش با دلخوري تیم را ترک 
کرد و به یک تیم رومانیایي پیوست. 
- مانوئل پياگريني - 26 مي 2010 

عادت بیمارگونه پرز براي برکناري مربیان حتي در غیاب او 
هم فعال است. فابیو کاپلو و برند شوستر هم قهرمان شدند، 
ولي شغلش��ان را از دس��ت دادند. خوان راموس جانشین 

پیاگریني شد ولي یک سال بعد پرز او را برکنار کرد.

یادداشت

فرزادکوهیان:

جدال پتروشيمي وذوب  آهن اصفهان فينال زودرس ليگ امسال است

بررسی احتماالت در انتهای جدول
 سقوط سهام سايپا

يا کاهش بهاي نفت؟
در فاصل��ه دو هفته مانده به پایان لیگ، هنوز 8تیم جزو 
کاندیداهاي س��قوط محسوب مي شوند و جالب این که 
روي کاغذ سقوط هیچ یک از آن ها هنوز قطعي نیست. 
اما اگر کمي هم به پشت کاغذ نگاه کنیم مي توان گفت 
سقوط استیل آذین و پیکان قطعي است و شاید در هفته 
سي وس��وم س��قوط این دو تیم به طور رسمي به روي 

کاغذ بیاید.
مي ماند تیم س��وم که باید از می��ان 6 تیم دیگر انتخاب 
شود و براي این گزینه، سایپا شانس بیشتري از تیم هاي 
همس��ایه اش دارد. به خصوص اگر در نظر داشته باشیم 
که کرجي ها در دو هفته باقیمانده باید با تراکتورسازي و 
سپاهان بازي کنند. بازي هاي نفت تهران –تیم همسایه 
و هم امتیاز س��ایپا- هم چندان راحت نیست. شاگردان 
فرکي باید با ذوب آهن و ش��اهین بوشهر بازي کنند. به 
نظر مي رسد گزینه سوم سقوط باید از میان نفت و سایپا 

برگزیده شود چون بقیه تیم ها وضعیت بهتری دارند.
راه آه��ن باید با پیکان و مس روبه رو ش��ود که مصاف 

خانگ��ی با م��س در هفت��ه آخر مي تواند ج��ای خوبی 
برای امتیازگیری باش��د. ش��هرداری تبری��ز این هفته با 
اس��تیل آذین و هفته آخر با فوالد روبه رو می شود. پاس 
با فوالد و استقالل مصاف می دهد که اگرچه بازی های 
س��ختی هس��تند اما همدانی ها برای ماندن به امتیازات 

زیادی احتیاج ندارند.
و باالخره ش��اهین بوشهر - صدرنشین 8تیم قعرنشین- 
یک س��فر به کرمان در پی��ش دارد و یک بازی خانگی 
با نفت تهران در روز آخر. به نظر می رس��د بوشهری ها 
درست مثل پارسال در هفته های آخر جواز بقا در لیگ 

برتر را کسب می کنند.

پس از دوسال تاخیر؛
استخر ابوذر مبارکه به بهره برداري رسید

مدی��ر اداره تربیت بدنی شهرس��تان مبارکه گف��ت: تأخیر در پرداخت 
اعتبارات س��بب طوالنی ش��دن زم��ان بهره ب��رداری از تنها اس��تخر 
شهرس��تان ش��د. غالمعلی مرادی افزود: تا کنون بی��ش از 500 میلیون 
تومان برای بازس��ازی این استخر هزینه ش��ده و تعمیرات اساسی در 
بخش های موتورخانه، لوله کشی ورودی و خروجی، مشعل ها، بناهای 
داخل س��اختمان و سونای خش��ک و بخار انجام ش��ده است. وی با 
اش��اره به دالیل طوالنی شدن مراحل س��اخت این استخر اضافه کرد: 
این پروژه در س��ال گذش��ته تنها ۲00 میلیون تومان اعتبار داش��ت که 
160 میلیون تومان از این اعتبار به اس��تخر اختصاص یافت و پیمانکار 
آن همچن��ان منتظر دریافت بودجه های مورد نظر خود اس��ت. مرادی 
اظهار داش��ت: فعالیت های عمده برای بازس��ازی این استخر از تیرماه 
8۹ توس��ط اداره فنی مهندس��ی اداره کل تربیت بدنی استان انجام شده 
و فعالیت آن به صورت جدی آغاز ش��د تا در اردیبهش��ت امسال این 

پروژه به بهره برداری برسد. 
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مرکزی، طبقه اول
  پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390/ 1 جمادی الثانی 1432/ شماره Thursday 5 May 2011  513  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علی )ع(:
عاقل ترين مردم کسی است 
که به عیب های خويش بینا و از 
عیوب ديگران، نابینا باشد.

نوع سپرده واجدین شرایط مبلغ سپرده 
)ریال( مدت اجرا )روز( مبنای برآورد محل تأمین اعتبار مبلغ برآورد )ریال( محل اجراء نوع و شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف

* اشخاص حقوقي داراي حداقل پايه و رتبه موردنياز در رشته آب 28/000/000 180
فهرست بهاي پايه آبياري و 

زهكشي سال 88
ملي 6/576/838/415 كاشان دو مرحله اي 90/26 تجهيز و نوسازي 192 هكتار از اراضي مزرعه زينبيه 2 روستاي يزدل 1

*
كارخانجات توليدي داراي گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و 
دارندگان مجوز توليد از معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزي

8/000/000 30 برآورد دستگاه استاني - گلپايگان يك مرحله اي 90/27 خريد لوله پلي اتيلن 2

* اشخاص حقوقي داراي حداقل پايه و رتبه موردنياز در رشته آب 28/000/000 180
 فهرست بهاي پايه آبياري و

زهكشي سال 88
ملي 6/465/234/441 اصفهان يك مرحله اي 90/28

تجهيز و نوسازي و احداث شبكه كانال هاي آبياري فرعي 3 و 4 اراضي 
كشاورزي اندالن فاز 2

3

آگهي مناقصه عمومي
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان                                                                                                                                                              نوبت اول: 1390/02/14  و نوبت دوم: 1390/02/15

* ضمانت نامه بانکي یا واریز به حساب تملک دارائي هاي سرمایه اي )سایر منابع به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزي شعبه جهاد کشاورزي بنام سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان
http://iets.mporg.ir 1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات،  اتاق 219 یا اتاق 272 و یا پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور به نشاني

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهي نوبت اول تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 90/02/18
3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 1390/02/19 تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 90/03/02 و زمان بازگشایي روز چهارشنبه مورخ 90/03/04 ساعت 9 صبح مي باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان
5- هزینه آگهي برعهده برندگان مناقصه مي باشد.

اداره امور پیمان ها و قراردادها
م الف:1864

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای

 سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

برآورد )ریال( تضمین )ریال( بودجه شرح عملیات و محل اجرا شماره مناقصه

634/650/136 32/000/000 جاری توسعه شبكه فاضالب منطقه 2 شهر 
اصفهان 90-1-87

768/425/830 39/000/000 جاری  عمليات لوله گذاری شبكه آب
شهرك صنعتی )2( نجف آباد 90-1-88

826/584/668 42/000/000 جاری ترميم آسفالت نوارهای حفاری شده 
در برخوار 90-1-89

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 90/2/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 90/3/1

دریافت اسناد: سایت اینترنتی    
www.abfa-esfahan.com  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

        www.iets.mporg.ir         پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 6680030 – 0311

آگهی مزايده نوبت دوم 
شماره 800/28134

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد حدوداً 10 تن آهن آالت س��الم و 
مستعمل در سايزهای مختلف شامل )تیرآهن های سوله، تیرآهن های H و نبشی و تیرآهن معمولی( را 

از طريق مزايده به فروش برساند:
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت بازديد از تاريخ درج اين آگهی به مدت 7 روز و در اوقات اداری به 

جز ايام تعطیل به آدرس ذيل مراجعه و شرايط شرکت در مزايده را دريافت نمايند.
آدرس:

1 – میدان آزادی – خیابان هزار جريب – جنب پمپ بنزين – انبار شرکت نفت – انبار کاالی بازرگانی 
تلفن های تماس 6688825 – 6689364

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
http://isfahan.niopdc.ir

http://monaghese.niopdc.ir

http://shana.ir

خزان زودهنگام 
و كبود شدن ياس بوستان پيامبر بر عموم شيعيان 

آن حضرت تسليت باد.

روابط عمومي شهرداري اصفهان

روح زمان زهراي اطهرست 
و نبود او سوگ بشريت...

شهادت بانوي بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهرا )س(

بر عموم شیعیان تسلیت باد.

روابط عمومي و امور بين الملل باشگاه فرهنگي- ورزشي فوالد ماهان

دل از غم فاطمه توان دارد؟ نه
وز تربت او كسي نشان دارد؟ نه

آن تربت گم گشته ز بر، زواري

جز مهدي صاحب الزمان دارد؟ نه

شهادت حضرت زهرا )س( بر همه مسلمانان تسلیت باد.

روابط عمومي و امور بين الملل باشگاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن اصفهان

    سرفصل كتاب آفرينش زهراست
روح ادب و كمال و بينش زهراست

روزي كه گشايند در باغ بهشت

مسئول گزينش و پذيرش زهراست

شهادت بزرگ بانوي اسالم بر شیعیان تسلیت باد.

روابط عمومي اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

شركت ملی پااليش فرآورده های نفتی
منطقه اصفهان

م الف : 1716
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